
Proc. Administrativo 19.934/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Raissa W.

Data: 05/07/2022 às 17:16:32

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMEC, SMEC-ADM, SMEC-ADM-MAN, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

ADITIVO DE META E PRAZO - DISPENSA 71/2021 (SESP/DEPEN)

 

 SEGUE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

_

Suzane Vollmerhausen 
Departamento Administrativo

Secretaria de Educação
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TERMO ADITIVO DE META E PRAZO 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2021 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
587/2021 

 
SOLICITAÇÃO: Alteração contratual com aditivo de meta e prazo 

 
 

OBJETO: disponibilização de mão de obra de detentos da Penitenciária Estadual de Francisco 
Beltrão para execução de serviços de manutenção e conservação de prédios e áreas públicas, de acordo 
com o Termo de Convênio nº. 095/2021 firmado com a SESP/DEPEN. 

 
CONTRATADA: FUNDO PENITENCIARIO DO PARANÁ - FUPEN, inscrito no CNPJ sob o nº 

08.646.040/0001-17, com sede na AV. ANITA GARIBALDI, 750, CEP: 80540180, Bairro AHU, na cidade de 
CURITIBA/PR. 

 
JUSTIFICATIVA: Continuidade da prestação de serviços com a mão de obra de detentos da 

Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão para execução de serviços de manutenção e conservação de 
prédios e áreas públicas. 

 
   Item Código  

 
Descrição serviço Valor total R$ 

1 75589 Contratação de mão de obra de detentos da Penitenciária Estadual de 
Francisco Beltrão para execução de serviços de manutenção e 
conservação de prédios e áreas públicas.  

897.600,00 

 
UN QUANTIDADE NÚMERO TOTAL ESTIMADO DE 

DETENTOS MENSALMENTE 

VALOR PAGO MENSALMENTE 

POR DETENTO 

MÊS 12,00 80 85% do salário mínimo vigente 

 
                   
       Francisco Beltrão, 05 de julho de 2022. 

 
 
 
 
 

MARIA IVONETE DA SILVA 
Secretaria Municipal de Educação 
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  Proc. Administrativo (Nota interna 06/07/2022 10:43) 19.934/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

Para:  -  

Data: 06/07/2022 às 10:43:05

 

Edyo Leandro Santi - SMEC-ADM-MAN

_

Suzane Vollmerhausen 

Departamento Administrativo

Secretaria de Educação
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  Proc. Administrativo 1- 19.934/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 06/07/2022 às 11:09:07

 

Bom dia!

Segue pedido de aditivo para análise e parecer jurídico.

at-te,

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 19.934/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 11/07/2022 às 17:32:39

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0971_2022_Proc_19934_Aditivo_de_Prazo_servicos_continuos_FUPEN_disponibilizacao_de_mao_de_obra_de_detentos_Deferimento.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 0971/2022 

 
 
PROCESSO Nº : 19934/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INTERESSADO : FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN 
ASSUNTO : TERMO ADITIVO – PRAZO 

 
 
1 RELATÓRIO 

 
Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Educação de prorrogação 

de prazo em 12 (doze) meses ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 587/2021 (Dispensa nº 
71/2021), firmado com o FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ – FUPEN, que tem por obje-
to a prestação de serviços com a mão de obra de detentos da Penitenciária Estadual de Francisco 
Beltrão para execução de serviços de manutenção e conservação de prédios e áreas públicas. 
 

É o relatório. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

O contrato sob exame é de prestação continuada, cujo núcleo central do seu objeto con-
siste numa obrigação de fazer, podendo ter seu prazo prorrogado por iguais e sucessivos perío-
dos, limitado a 60 (sessenta) meses, mediante aditamento, consoante o disposto no art. 57, II, da 
Lei nº 8.666/931. 

 
Referido contrato administrativo é cumprido sem descontinuidade, de forma diária, e 

cuja interrupção ensejaria potenciais prejuízos ou transtornos ao Município. Por tais motivos se 
prolonga no tempo, caracterizando-se pela prática de atos reiterados num período longo. 

 
Aqui o prazo é condição essencial, pois inexiste um objeto específico a ser prestado ou 

entregue, mas uma sucessão de atos ininterruptos que não se exaurem, restando à Administra-
ção Pública, observado o prazo máximo de 60 meses, especificar quanto tempo o serviço objeto 
do contrato será prestado pela mesma empresa, sem realizar-se novo procedimento licitatório. 

 
Ademais, deve-se obedecer a certas formalidades, como a previsão no ato convocatório 

quanto à possibilidade de prorrogação do contrato, a justificativa prévia e por escrito da neces-
sidade de se prorrogar e, por fim, a autorização, também por escrito, da autoridade competente 
que atua no processo administrativo. 

 

                                                 
1 Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 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; 
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Segundo a melhor jurisprudência2, os serviços continuados possuem como principais 
características: 

• visam atender necessidades permanentes da Administração; 
• são instrumentais, auxiliares ou acessórios, ou seja, constituem atividade de apoio, a fim 

de que a Administração possa cumprir sua missão institucional; 
• o produto esperado não se exaure em período predeterminado;  
• pressupõem vigência da contratação por mais de um exercício financeiro; 
• constituem obrigações de fazer. 

Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, vi-
sam a atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício 
financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das ativida-
des finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a pres-
tação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional. 

 
O Professor Carlos Pinto Coelho Motta3 traz uma definição de serviços contínuos, que 

são, em tese, aqueles que não possam ser interrompidos; fazem-se sucessivamente, sem solução 
de continuidade, até sem exaurimento ou conclusão do objetivo. A exemplo temos: limpeza, 
conservação, manutenção, vigilância, segurança, transporte de valores, cargas ou passageiros. 
 

Já os serviços considerados não continuados ou contratados por escopo são aqueles 
que impõem aos contratados o dever de realizar a prestação de um serviço específico em um 
período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo ne-
cessário à conclusão do objeto, observadas as hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 
Conclui-se que os serviços de disponibilização de mão de obra de detentos da Peniten-

ciária Estadual de Francisco Beltrão para execução de serviços de manutenção e conservação de 
prédios e áreas públicas pode ser enquadrado na categoria de serviços a serem executados de 
forma contínua, visto que é um serviço essencial para os servidores públicos e sua interrupção 
traria transtornos à municipalidade, admitindo-se que a contratação seja prorrogada por iguais 
e sucessivos períodos com limitação de 60 (sessenta) meses. 

 
As sucessivas prorrogações que poderão ocorrer para o mesmo contrato estão restrin-

gidas ao período máximo de 05 (cinco) anos, restando claro que após, caso  não seja necessário 
prorrogar excepcionalmente conforme disposto no § 4º do art. 57, deve-se realizar novo proce-
dimento licitatório com vistas a melhores preços e condições.  

 
Assim, o período máximo que um contrato pode obter, contando com a prorrogação, é 

de 60 meses. Ou seja, este prazo é contado incluindo o prazo previsto no contrato e o prazo das 
prorrogações posteriores. Da análise dos autos, observa-se que foi efetuado um termo aditivo 
para prorrogação do prazo, assim, mostra-se razoável o interregno de mais 12 (doze) meses 
pleiteado, mostrando-se regular a dilação pretendida. 

                                                 
2 Acórdão nº. 1.136/2002 – TCU – Plenário. 
3 In: Eficácia nas Licitações e Contratos. Editora Del Rey: 2011.  
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Por fim, verifica-se que o prazo de vigência findou em 08/07/2022, sendo que o reque-

rimento de aditivo foi solicitado em 05/07/2022, operando-se a tempestividade do direito de 
repactuar. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO do 

pedido de prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses ao Contrato de Prestação 
de Serviços n.º 587/2021 (Dispensa nº 71/2021), firmado com a empresa FUNDO PENITENCI-
ÁRIO DO PARANÁ - FUPEN. De consequência, recomenda-se:  

 
 (A) encaminhamento à autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para que 

previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,4 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,5 da 

Lei Orgânica Municipal; 
 
(C) o Departamento de Compras, Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo ime-

diatamente, com a devida motivação, respeitando-se o prazo de 12 (doze) meses pleiteado, até 
porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LCL). 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 11 de julho de 2022. 
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

         DECRETOS 040/2015 – 013/2017 
         OAB/PR 41.048  

                                                 
4 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.” 
5 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, 

acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a perfeita 
execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Proc. Administrativo 3- 19.934/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 12/07/2022 às 13:38:38

 

Segue despacho 524 202 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_524_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 12/07/2022 15:05:11 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 5DC0-38C0-8EE5-FD1C 
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DESPACHO N.º 524/2022 
 

 
PROCESSO N.º :  19.934/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 587/2021 – DISPENSA N.º 071/2021 
OBJETO :  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÃO DE OBRA DE DETENTOS DA PENITENCIÁRIA 

ESTADUAL DE FRANCISCO BELTRÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS PÚBLICAS 

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo ao 
Contrato n.º 587/2021, referente à prestação de serviços com a mão de obra de detentos da 
Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão para execução de serviços de manutenção e 
conservação de prédios e áreas públicas.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, contrato ad-

ministrativo, certidões e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0971/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
prazo por 12 (doze) meses. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 12 de julho de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Proc. Administrativo 4- 19.934/2022

De: Marcelo C. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 29/09/2022 às 15:10:26

 

Boa Tarde!

Segue em anexo 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 587/2021 -
DISPENSA Nº 071/2021, para fins de arquivamento.

Atenciosamente,

_

Marcelo Felipe de Costa 
Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Anexos:

ADITIVO_N_1_PRAZO_CONT_587_FUNDO_PENINTENCIARIO_DO_PARA_NA_FUPEN.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 587/2021 

DISPENSA Nº 071/2021 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa FUNDO 
PENITENCIARIO DO PARANÁ - FUPEN, na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF 
Nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: FUNDO PENITENCIARIO DO PARANÁ - FUPEN, inscrito no CNPJ sob o nº 

08.646.040/0001-17, com sede na AV. ANITA GARIBALDI, 750, CEP: 80540180, Bairro AHU, na cidade de 
CURITIBA/PR. 

 
OBJETO: Disponibilização de mão de obra de detentos da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão 

para execução de serviços de manutenção e conservação de prédios e áreas públicas, de acordo com o Termo 
de Convênio nº. 095/2021 firmado com a SESP/DEPEN, pelo período de 12 (doze) meses. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo 

deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
19.934/2022. 

 
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo do contrato em 12 (DOZE) meses, ou seja até o dia 07 

de julho de 2023. Conforme valores especificados abaixo: 
 

   Item Código  
 

Descrição serviço Valor total R$ 

1 75589 Contratação de mão de obra de detentos da Penitenciária Estadual de 
Francisco Beltrão para execução de serviços de manutenção e 
conservação de prédios e áreas públicas.  

897.600,00 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que juntos 
produzam um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus legais e jurídicos efeitos. 
 
 

Francisco Beltrão, 07 de julho de 2022 
 
 

CLEBER FONTANA FUNDO PENITENCIARIO DO PARANÁ - FUPEN 
CPF nº 020.762.969-21 CONTRATADO 
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PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO MARCOS CAMARGO DE ANDRADE 
CPF/MF: 025.928.999-01 

CONTRATANTE  
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