
 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM      

 

Rua Coronel Juvêncio, 547 - Fone: (067) 3209-2500 - Fax (067) 3209-2506 - CNPJ 03.162.047/0001-40 

CEP 79240-000        -          Centro           -           JARDIM          -          Estado de Mato Grosso do Sul 

 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONTRATO Nº  
064/2013 celebrado entre o Município de Jardim 

e a empresa MORHENA COLETA E 
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA- EPP 

 
 

I - CONTRATANTES E REPRESENTANTES: O MUNICÍPIO DE JARDIM, Estado de Mato 
Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrito no C.N.P.J sob o Nº 03162047/0001-
40, estabelecido à Rua Coronel Juvêncio, Nº 547, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. ERNEY CUNHA BAZZANO BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido no 
dia 29 de maio de 1979, portador do RG sob os nº 000912369, e do CPF/MF nº 
906.791.051-15, residente e domiciliado à Avenida 11 de dezembro, nº 840 – Vila 
Angélica I, Jardim – MS, aqui simplesmente denominado CONTRATANTE, e a 

empresa MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA- EPP, inscrita no 

CNPJ sob o n° 14.335.393/0001-07 estabelecida à Rua Tenente Antônio Joao, 375, 
Bairro Taquarussu, Campo Grande/MS, doravante denominada CONTRATADA, 

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo senhor Srº. Sergio 
Garcia, brasileiro, solteiro, Empresário, portador do RG n.º 61858 SSP/SP e CPF nº 
060.904.758-23, residente e domiciliado no município de Campo Grande/MS.  

 
A, ajustam o presente Contrato, mediante às cláusulas e condições aqui estipuladas. 
 
II – FUNDAMENTO LEGAL:  
Art. 57, II c/c 65, II da Lei n. 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. 
 
III – DA AUTORIZAÇÃO:  
O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Sr. Prefeito 
Municipal, exarada em despacho constante do Processo Administrativo nº 404/2013. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  - DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da cláusula terceira – DO PRAZO 
E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS e SEXTA – DO VALOR do Contrato n° 64/2013 tendo 

como objeto os contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos domiciliares e coleta 
seletiva de resíduos recicláveis, com fornecimento de equipamentos, materiais, 
manutenção e mão de obra. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1. Fica o presente contrato Fica renovado o prazo por 12 (doze) meses a partir de 21 de 
Janeiro de 2015, conforme dispõe a Lei n° 8.666/93.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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3.1 - Fica renovado valor do presente contrato pelo índice acumulado do IGPM de 5,6096% 

R$ 114.410,00 (cento e quatorze mil quatrocentos e dez reais) mensais. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo 
Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual. 
 
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas. 
. 

Jardim - MS, 07 de Janeiro de 2015. 
 

 
ERNEY CUNHA BAZZANO BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

 

                                                     Srº. Sergio Garcia 

                                                      Contratado 
 

 
 
 
 

                                       
 
TESTEMUNHAS: 
 
1) ____________________________________________ 

DIONIZIA MAIDANA DEDE 
 CPF: Nº 322.150.021-15 

 
2) ____________________________________________ 
      ELVIO LUIZ ORTEGA LOPES 
      CPF Nº 321.764.491-34. 
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 – INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONTRATO 
N° 64/2013 
  

PARTES - Município de Jardim (MS) e o senhor  MORHENA COLETA E ENGENHARIA 
AMBIENTAL LTDA- EPP. 
OBJETO – 1.1 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a  renovação do prazo 
estabelecido na Cláusula Sexta – Prazo e Execução e da Cláusula Quinta – Preços e Forma 

de Pagamento do Contrato n° 64/2013, tendo como objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação de 
resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva de resíduos recicláveis, com 
fornecimento de equipamentos, materiais, manutenção e mão de obra. 
PRAZO : Fica renovado o prazo por 12 (doze) meses a partir de 21 de Janeiro de 2015, 

conforme dispõe a Lei n° 8.666/93. Fica renovado valor do presente contrato pelo índice 

acumulado do IGPM de 5,6096% R$ 114.410,00 (cento e quatorze mil quatrocentos e dez 
reais) mensais. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal na Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores correlatas e parecer jurídico  
DATA: 07/01/2015 
ASSINAM: Sr Erney Cunha Bazzano Barbosa - Prefeito Municipal 
                   MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA- EPP – Locador 
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PREGÃO Nº 60/2013 

PROCESSO: 404/2013 

CONTRATO: N° 64/2013 

CONTRATADO: MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA- EPP. 

 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 

            O Processo em epígrafe refere-se às despesas decorrentes do PREGÃO Nº 

60/2013 do Instrumento Público de Contrato nº 64/2013, firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Jardim e a empresa MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL 

LTDA- EPP, cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestação 

dos serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos domiciliares 

e coleta seletiva de resíduos recicláveis, com fornecimento de equipamentos, 

materiais, manutenção e mão de obra. 

 
                       Tendo em seu serviço essencial para o Município, justificamos a presente 
prorrogação, informando ainda que a troca de sistema tributário acarretará grande prejuízo na 
arrecadação do Município.    
 
                       Para que sejam tomadas as providências cabíveis solicitamos ao Prefeito 
Municipal que autorize o presente aditamento. 

Jardim - MS , 07 de Janeiro de 2015. 
  
 
 
 
  

Max Cesar Lopes 
Secretário de Administração 

 
 
 
 
DE ACORDO EM ______/______/_______ 
 
 
Erney Cunha Bazzano Barbosa 
Prefeito Municipal  
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PARECER JURIDICO 
PREGÃO Nº 60/2013 

PROCESSO: 404/2013 

CONTRATO: N° 64/2013 

CONTRATADO: MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA- EPP. 

Data: 07/01/2015 

 

Motivou o presente parecer, a consulta formulada com relação a possibilidade de 

renovar o prazo do Contrato n° 64/2013, firmado entre o Município de Jardim e 

MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA- EPP, cujo objeto refere-

se a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 

coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva 

de resíduos recicláveis, com fornecimento de equipamentos, materiais, 

manutenção e mão de obra, que integram este instrumento independente de 

transcrição em conformidade com as propostas vencedoras da licitação na 

modalidade PREGÃO.   

 

Destacamos que o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

contados a partir do dia 21 de Janeiro de 2015, podendo ser prorrogado a critério da 

contratante.  

 

Em virtude do encerramento do prazo do Contrato estar expirando em 

20.01.2015, o Secretário de administração, solicita a renovação do prazo do contrato, 

justificando que o seu serviço essencial para o Município, justificamos a presente 

prorrogação, informando ainda que a troca do acarretará grande prejuízo para a 

população do município.    
 

A Lei n. 8.666\93 dispõe que os contratos administrativos têm sua vigência 

adstrita ao respectivo crédito orçamentário, ou seja, que coincida com o ano civil, 

qual seja de 01 de janeiro a 31 de dezembro (Lei 4.320\64). Portanto, o legislador 

vinculou a duração dos contratos administrativos à duração do orçamento público. 

  

Entretanto, citada regra possui exceções inseridas nos incisos do artigo 57 

da Lei de Licitações. A primeira “projetos cujos produtos estejam contemplados nas 

metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver 

interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório”, 

enquadrando-se nos casos de obras de grande ou médio porte que necessitam de 

maior lapso temporal.  
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A segunda “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”, são os contratos que se prolongam no tempo, 

caracterizando-se pela prática de atos reiterados num período mais ou menos longo, 

prestados de maneira seguida e ininterrupta.  

Assim, a exceção aí descrita somente prestigia contrato de prestação de 

serviço e, ainda assim, de serviço cuja execução deva ser de forma contínua. Por este 

motivo, serviço de execução contínua é o que não pode sofrer solução de 

continuidade na prestação que se alonga no tempo, sob pena de causar prejuízos à 

Administração Pública. 

 

Conforme Rigolin (apud MAZZOCO, 2002, p. 3), serviço contínuo ou 

continuado é aquele que visa a suprir necessidades permanentes da administração 

pública, por meio da prestação de um serviço:  

 

“não passível de divisão ou segmentação lógica ou razoável em 

unidades autônomas, nem módulos, nem fases, nem etapas 

independentes, porém prestado de maneira seguida, 

ininterrupta e indiferenciada ao longo do tempo, ou de outro 

modo posto à disposição em caráter permanente, em regime de 

sobreaviso ou prontidão”.  

 

Segundo o TCU (2006), a prorrogação dos prazos de vigência dos contratos 

ocorre nos casos de:  

 

“a previsão constar em contrato; se houver interesse da 

administração e da empresa terceirizada; quando for 

comprovada a manutenção das condições de habilitação 

iniciais pela contratada; se os preços contratados continuarem 

vantajosos para a administração; quando for previamente 

autorizada por autoridade competente e se houver justificativa e 

motivação, por escrito, em processo correspondente”.  

 

Nesse sentido, entende o Tribunal de Contas da União em seu manual 

“Licitações e Contratos, Orientações Básicas”, 3o edição, que a prorrogação é 

permitida em contratos de prestações sucessivas, desde que os preços obtidos sejam 

mais vantajosos para a Administração.  

 

O Tribunal de Contas de Santa Catarina já decidiu sobre o assunto, in 

verbis:  

“A previsão contida no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93, faculta ao Poder Público a prorrogação da duração 

dos contratos relativos à prestação de serviços contínuos, sendo 

essa prorrogação igual a vigência do crédito orçamentário, no 
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exercício subsequente. Ressalva-se que dita prorrogação sujeita-

se às demais determinações da referida Lei. (TCE-SC, Pré-julgado 

161)”.  

 

O mesmo Tribunal entende que a extensão temporal somente é possível 

quando previsto no instrumento convocatório, caso ao contrário será vedada a 

prorrogação, in verbis:  

 

“Salvo as hipóteses do inciso I (projetos contidos no plano 

plurianual) e inciso II (serviços de natureza contínua) não se 

admite a prorrogação de contratos administrativos. Somente é 

admissível a prorrogação de contrato quando o instrumento 

convocatório contiver expressa previsão (art. 57, I, da Lei Federal 

8.666/93). A cobrança por estacionamento em vias públicas não 

pode ser considerado serviço de natureza contínua, e os 

contratos não aproveitam a exceção prevista no art. 57, II, da Lei 

Federal 8.666/93 (prorrogação por sucessivos períodos)”.  

 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) já adotou posicionamento 

na Decisão n.º 10.109/1998 (fls. 204 a 210), quando decidiu por:  

 

“admitir a interpretação extensiva do disposto no inciso II do 

artigo 57 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, às situações 

caracterizadas como fornecimento contínuo devidamente 

fundamentadas pelo órgão interessado, caso a caso”. 

 

Assim, o serviço contínuo retrata a necessidade permanente do interesse 

público, que caso seja paralisado pode acarretar prejuízos aos administrados em 

geral, e assim não podem coincidir com o ano civil, podendo ultrapassar o exercício 

financeiro em que foi firmado.  

 

Salienta-se que, referida prorrogação deve ser limitada a 60 meses e não 

pode ocorrer de uma única vez, sendo necessário que inicialmente utilize o tempo 

contido no contrato, que será adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário. 

Após este período é que poderá ser prorrogado de maneira sucessiva até completar 

60 meses de vigência, conforme alude o artigo 57, II da Lei de Licitações.  

Sendo assim, fica evidente que os serviços de coleta, transporte e 
destinação de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva de resíduos 
recicláveis, com fornecimento de equipamentos, materiais, manutenção e mão 
de obra, mediante execução serviços e atividades são de relevante interesse público, 

e dessa maneira, caso venha a ser interrompido, acarretará grave prejuízo à 

Administração Pública. 

              Fica renovado o valor do presente contrato, referente ao período de 12 

(doze) meses, temos ainda a mencionar que ficam ratificadas as demais cláusulas do 
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Contrato original, passando o Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido 

instrumento contratual. 

Para andamento do processo e em cumprimento ao §2° do art. 57 da Lei n° 

8.666/93, solicitamos que o Sr. Prefeito autorize a formalização do Termo Aditivo.  

 

Jardim - MS , 07 de janeiro de 2015. 

  
JULIANO DA CUNHA MIRANDA 

ADVOGADO – OAB-MS- Nº 11555 


