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PARECER Nº 703/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 336/2017 

 O presente projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, dispõe sobre a 
modificação da Lei Municipal nº 13.278 de 2002, com inserção de artigo que determina o prazo 
para publicação de novo edital licitatório em, no máximo, 03 meses antes do termo final de 
contrato de concessão, permissão ou autorização de serviços públicos de trato sucessivo. 

Em sua justificativa, a autora argumenta que a antecipação da publicação de edital 
permitirá um maior controle da administração pública em relação aos prazos contratuais, bem 
como evitará a interrupção na prestação de serviços de tratos sucessivos. Também evitará a 
ocorrência da chamada "emergência fabricada", que se dá quando o administrador público, 
dolosamente, permite o termo contratual para justificar a contratação com dispensa de 
licitação. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, na forma do SUBSTITUTIVO apresentado a fim de adequar o 
projeto à técnica legislativa da Lei Complementar 95/1998, bem como modificar a numeração 
do artigo a ser inserido na Lei nº 13.278/2002 para alocar a regra em harmonia com os demais 
dispositivos da norma. 

Para subsidiar a elaboração do parecer desta Comissão, foi enviado ao Poder 
Executivo um pedido de informações para que este se manifestasse acerca do projeto de lei. 

O Poder Executivo, através de suas Secretarias, teceu as seguintes considerações: 

* Atualmente estamos em fase de levantamento dos requisitos para construção de um 
Termo de Referência para um sistema de compras. O objetivo deste sistema será gerenciar 
todas as etapas do processo de compras públicas de materiais e serviços, em todas suas 
etapas e permitindo uma gestão completa de todos os pontos compreendidos pela legislação 
vigente; 

* As contratações emergenciais são bastante comuns no âmbito do Município de São 
Paulo, conforme auditoria levada a efeito pela Controladoria Geral do Município; 

* Em alguns órgãos/entidades os percentuais desse tipo de contrato em relação a 
todas as outras contratações chegaram, no primeiro semestre deste ano (2017) a: 44,75% na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços; quase 19%, no caso da Autarquia Hospitalar 
Municipal; 16,92%, na Secretaria Municipal de Transportes; 12,63%, na Secretaria Municipal 
de Saúde; 11,01% na Secretaria da Habitação; 

* No que tange ao texto substitutivo, a forma em que foi redigido pode levar a uma 
interpretação oposta à intenção veiculada por meio do projeto. Ao fazer referência a "prazo 
máximo", dá a entender que seria admissível a abertura de procedimento licitatório em lapso 
temporal inferior a três meses. Nesse sentido sugerimos a seguinte redação: "Art. 32-A. Os 
editais voltados à delegação de serviços contínuos deverão ser publicados com antecedência 
mínima de 03 (três) meses do termo final do contrato vigente". 

O professor Antonio Cecílio Moreira Pires assim conceitua o contrato administrativo: "o 
ajuste celebrado pela Administração Pública, sob a égide do regime jurídico administrativo, que 
tem por objetivo a consecução do interesse público determinado em lei, mediante a instauração 
preliminar de procedimento licitatório, salvo as excepcionalidades previstas na legislação que 



rege a matéria" (grifos nossos) (TANAKA, Sônia Yuriko Kanashiro - coordenadora - e outros. 
Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, pag. 336). 

Quanto à concessão, permissão e autorização de serviços públicos, Hely Lopes 
Meirelles assim as define (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 385 a 407): 

Serviços concedidos são todos aqueles que o particular executa em seu nome, por sua 
conta e risco, remunerados por tarifa, na forma regulamentar, mediante delegação contratual 
ou legal do Poder Público concedente. Serviço concedido é serviço do Poder Público, apenas 
executado por particular em razão da concessão. (...) Sendo um contrato administrativo, como 
é, fica sujeito a todas as imposições da Administração necessárias à formalização do ajuste, 
dentre as quais a autorização governamental, a regulamentação e a licitação. (...) Como o 
serviço, apesar de concedido, continua sendo público, o poder concedente - União, Estado-
membro, Município - nunca se despoja do direito de explorá-lo direta ou indiretamente, por 
seus órgãos, suas autarquias e empresas estatais, desde que o interesse coletivo assim o 
exija. 

Serviços permitidos são todos aqueles em que a Administração estabelece os 
requisitos para sua prestação o público e, por ato unilateral (termo de permissão), comete a 
execução aos particulares que demonstrarem capacidade para seu desempenho. (...) A 
permissão é, em princípio, discricionária e precária, mas admite condições e prazos para 
exploração do serviço, a fim de garantir rentabilidade e assegurar a recuperação do 
investimento do permissionário visando atrair a iniciativa privada. (...) A permissão para a 
prestação de serviço público ou de utilidade pública, agora, pela Constituição de 1988, exige 
licitação, nos termos do seu art. 175, do art. 2º da lei 8.666/93, e dos arts. 2º, IV, e 40, e da Lei 
8.987/95. 

Serviços autorizados são aqueles que o Poder Público, por ato unilateral, precário e 
discricionário, consente na sua execução por particular para atender a interesses coletivos 
instáveis ou emergência transitória. Fora destes casos, para não fraudar o princípio 
constitucional da licitação, a delegação deve ser feita mediante permissão ou concessão. (...) 
Sendo uma modalidade de delegação discricionária, em princípio, não exige licitação, mas 
poderá ser adotado para escolha do melhor autorizatário qualquer tipo de seleção, caso em 
que a Administração ficará vinculada aos termos do edital de convocação. (Grifos nossos) 

Quanto ao contrato administrativo de trato sucessivo (mais conhecido como contrato de 
execução continuada ou periódico) e a sua duração, trazemos alguns trechos do artigo 
Duração dos contratos administrativos de execução continuada, publicada na revista De Jure 
(ARAÚJO, Fabrício Simão da Cunha. Duração dos contratos administrativos de execução 
continuada. De Jure - Revista Jurídica do Ministério Público de Minas Gerais. Disponível em: 
<https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/253/dura%c3%a7ao%20cco
ntrato%20administrativos_Araujo.pdf?sequence=1>. Consultado em: 06/11/2017): 

(...) os contratos administrativos de execução continuada são aqueles em que o prazo 
definido no negócio jurídico é essencial para o termo de sua vigência, refletindo com exatidão o 
período de vigência da avença e fazendo parte, de fato, do próprio objeto contratado. Tais 
avenças tem como objeto a prestação de um serviço de forma contínua, durante um período 
determinado. O contratado assume o dever de cumprir contínuas prestações durante o prazo 
fixado. Em outras palavras, o adimplemento total só ocorrerá, se cumpridas as obrigações, com 
o advento do termo final; nem antes nem depois. (...) 

Já os contratos de execução continuada poderão ter prazo total de duração superior ao 
exercício financeiro, por força do art. 57, inciso II, do mesmo diploma legal (Lei 8.666/93): 

Art. 57 - [...] 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a 
sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses. 

A análise literal deste dispositivo legal não nos permite definir peremptoriamente, 
entretanto, se este contrato administrativo poderia ter sua duração inicial fixada por prazo 
superior ao respectivo exercício financeiro (em até sessenta meses) ou se o prazo inicial do 
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contrato deve restar adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo o limite de 
sessenta meses ser atingido somente mediante sucessivas prorrogações. (...) 

Sendo assim, no que tange ao atendimento de necessidades essenciais da 
coletividade, a limitação da duração inicial à vigência da lei orçamentária não faria sentido 
prático, visto que não poderia sequer ser cogitada a hipótese de tal crédito não estar 
contemplado no orçamento seguinte, sob pena de incalculáveis danos à coletividade. Ou seja, 
devido à natureza imprescindível e inafastável da prestação em análise, é possível perceber 
que tal despesa estará prevista na lei orçamentária seguinte. 

Ora, é fácil perceber que as finalidades específicas consignadas neste dispositivo legal 
(art. 57, II, da Lei 8.666/93) são, concomitantemente: (1) evitar o inconveniente de suspensão 
de atividades de contínuo atendimento ao interesse público, evitando prejuízos ao erário e à 
sociedade usuária e também a realização constante de licitações sobre o mesmo objeto 
(aumentando os custos administrativos); e (2) proporcionar negócios mais vantajosos ao Poder 
Público, tendo em vista a maior duração do fornecimento (pelo princípio da economia de 
escala, presume-se que a empresa, quando presta serviço de maior vulto, tem maiores 
possibilidades de diminuir o preço). (...) 

Ante todo o exposto, portanto, é imperioso concluir que a interpretação e a aplicação 
corretas para o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 é a de que os contratos de execução 
continuada podem ter qualquer prazo, desde que menor que sessenta meses, pois somente 
por meio dessa exegese consagrar-se-ão, de melhor forma, os princípios da eficiência 
administrativa, da economicidade administrativa, da continuidade dos serviços públicos, da 
razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, cumprindo e respeitando, enfim, o sistema de 
valores consignados na Constituição da República Federativa do Brasil. 

Sobre a contratação emergencial, destacamos a seguinte assertiva: "A contratação 
emergencial, quando a situação urgente é causada pela própria Administração, é indesejável. 
A falta de planejamento, o atraso ou a omissão do administrador não podem abrir as portas 
para se dispensar a competição decorrente do certame licitatório, pois isso poderia dar espaço 
para direcionar a contratação pública, contrariando a exigência constitucional da 
impessoalidade. Trata-se do que se denominou de emergência fabricada". (fonte: ANDRADE, 
Marina Fontoura de. A nova posição do TCU e da AGU sobre as contratações emergenciais 
sem licitação. Direito administrativo. Licitações e contrato. Dispensa. Emergência. 
Impossibilidade de distinção de causas. Superação da doutrina da emergência fabricada. Novo 
posicionamento do TCU e da AGU. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, 
n. 4141, 2 nov. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/29831>. Acesso em: 6 nov. 
2017). 

O projeto é meritório no sentido em que se pretende acabar com as contratações 
emergenciais fabricadas por falta de procedimento licitatório. Portanto, quanto ao mérito, a 
Comissão de Administração Pública manifesta-se FAVORAVELMENTE à aprovação da 
propositura, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 23 de maio de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente 

Antonio Donato - (PT) 

David Soares - (Democratas) 

Mario Covas Neto - (PODE) 

Paulo Frange - (PTB) 

Quito Formiga (PSDB) 

Rinaldi Digilio ( PRB) - Relator 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/05/2018, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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