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PERGUNTAS E RESPOSTAS – 84/299/JAN/2019

PERGUNTA 3 – TERCEIRIZAÇÃO

Os contratos formalizados com base no Decreto nº 2.271/1997 podem ser mantidos e 
prorrogados? Qual a tratativa prevista no Decreto nº 9.507/2018?

A partir do dia 22 de janeiro de 2019 estará revogado o Decreto nº 2.271/1997 e entrará em 
vigor o Decreto nº 9.507/2018, que traz novas regras sobre a execução indireta, mediante 
contratação, de serviços da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e 
das empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União.

Dúvida que usualmente se forma envolve as repercussões da nova norma sobre os contratos 
firmados em momento anterior e que obedeceram à norma revogada. No que diz respeito 
à transição do regime do Decreto nº 2.271/1997 para o regime instituído pelo Decreto nº 
9.507/2018, este último prevê, em seu art. 16, a seguinte condição:

Art. 16. Os contratos celebrados até a data de entrada em vigor deste Decreto, com funda-
mento no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, ou os efetuados por empresas públicas, 
sociedades de economia mista controladas direta ou indiretamente pela União, poderão 
ser prorrogados, na forma do § 2º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e ob-
servada, no que couber, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, desde que devidamente 
ajustados ao disposto neste Decreto. (Grifamos)

Da simples leitura do dispositivo formam-se, pelo menos, duas conclusões:

1ª Conclusão: todos os contratos celebrados até o dia 21 de janeiro de 2019 continuarão sen-
do regidos pelas disposições do Decreto nº 2.271/1997. E não poderia ser diferente, já que 
um contrato firmado de acordo com as normas em vigor na data de sua celebração constitui 
um ato jurídico perfeito, devendo-se observar a garantia constitucional da irretroatividade 
das leis, segundo a qual a nova lei não pode prejudicar ou afetar o ato jurídico perfeito (art. 
5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal). Disso decorre que os contratos celebrados antes do 
início da vigência do Decreto nº 9.507/2018 continuarão íntegros e deverão ser cumpridos 
em seus exatos termos.
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2ª Conclusão: todos os contratos celebrados até o dia 21 de janeiro de 2019 continuarão sen-
do regidos pelas disposições do Decreto nº 2.271/1997, podendo ser, inclusive, prorrogados.

Vimos que o citado art. 16 autoriza a prorrogação dos contratos celebrados de acordo com as 
disposições do Decreto nº 2.271/1997. Com base nisso, não se impõe a extinção desses con-
tratos ao término da vigência corrente por ocasião da publicação do Decreto nº 9.507/2018 e 
a celebração de novos ajustes, por meio de novos processos licitatórios.

Porém, a possibilidade prorrogação foi expressamente condicionada ao atendimento a al-
guns requisitos:

a) se o contratante for órgão ou entidade integrante da Administração Pública federal direta, 
autárquica e fundacional, submetido, portanto, ao regime jurídico licitatório e contratual 
fixado pela Lei nº 8.666/93, a par do atendimento das condições previstas nos instrumen-
tos convocatório e contratual, a prorrogação ficará condicionada ao preenchimento dos 
requisitos fixados pela aludida lei;

b) se a contratante for empresa pública ou sociedade de economia mista controlada pela 
União, cujas licitações e contratos são regidos pelo regime jurídico instituído pela Lei nº 
13.303/2016, a prorrogação exigirá o atendimento das condições fixadas pela aludida lei, 
no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da empresa contratante e nos respecti-
vos instrumentos convocatório e contratual.

Além dessas condições, a prorrogação dos contratos firmados de acordo com o Decreto 
nº 2.271/1997 ainda exigirá que os contratos sejam ajustados às disposições do Decreto nº 
9.507/2018.

Dessa forma, uma vez constatada a conveniência e a oportunidade em torno da prorrogação 
dos ajustes firmados de acordo com o Decreto nº 2.271/1997, o órgão ou a entidade contra-
tante deverá realizar análise detalhada para identificar os termos do contrato que exigirão 
adequação às novas disposições do Decreto nº 9.507/2018.

Feito isso, ao consultar a contratada sobre o interesse na prorrogação, deverá expor a neces-
sidade de realizar adequações no contrato para ajustá-lo ao Decreto nº 9.507/2018, sob pena 
de não ser possível efetivar a prorrogação.

Em síntese, conclui-se que o início da vigência do Decreto nº 9.507/2018 (22 de janeiro de 
2019) não impactará nas contratações em execução e celebradas em momento anterior, ou 
seja, de acordo com o Decreto nº 2.271/1997. Esses contratos continuarão íntegros e sendo 
cumpridos conforme as cláusulas e condições neles previstos, em vista da garantia constitu-
cional que impede a irretroatividade da norma de modo a afetar ou prejudicar o ato jurídico 
perfeito.
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Inclusive, havendo a concordância do contratado, desde que atendidos os requisitos e os 
limites fixados pela Lei nº 8.666/1993 ou pela Lei nº 13.303/2016, conforme o caso, em es-
pecial a demonstração da conveniência e da oportunidade em torno da prorrogação, e pro-
movidos os ajustes no contrato para sua adequação ao previsto no Decreto nº 9.507/2018, a 
prorrogação será lícita.

Como citar este texto:

TERCEIRIZAÇÃO – Revogação do Decreto nº 2.271/1997 – Decreto nº 9.507/2018 – Contratos 
vigentes – Impactos – Prorrogação – Possibilidade e requisitos. Revista Zênite ILC – Informati-
vo de Licitações e Contratos, Curitiba: Zênite, n. 299, p. 84, jan. 2019, seção Perguntas e Res-
postas.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS – 419/290/ABR/2018

PERGUNTA 1 – TERCEIRIZAÇÃO

É possível realizar a contratação de serviços contínuos por prazo superior a 12 meses? 
Nesse caso, pode ser prorrogado até 60 meses com fundamento no art. 57, inc. II, da Lei 
nº 8.666/1993?

De acordo com o art. 57, caput, da Lei nº 8.666/1993, o prazo de vigência dos contratos ad-
ministrativos ficará adstrito aos respectivos créditos orçamentários. Por sua vez, o art. 34 da 
Lei nº 4.320/1964 define que o exercício financeiro (crédito orçamentário) coincide com o ano 
civil, ou seja, inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Disso 
decorre que, em regra, a vigência dos contratos administrativos não poderá ultrapassar a 
duração do ano civil em que foram celebrados.

Porém, o próprio caput do art. 57 da Lei nº 8.666/1993 admite exceções a essa regra, as quais 
foram fixadas nos incs. I, II e IV desse mesmo artigo. Em especial, o inc. II do art. 57 trata da 
prestação de serviços a serem executados de forma contínua, “que poderão ter a sua dura-
ção prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condi-
ções mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 meses”.

Vê-se que a Lei nº 8.666/1993 estabeleceu um prazo máximo para a duração dos contratos 
de prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que não poderão ultrapas-
sar 60 meses. Contudo, o legislador não definiu qual deve ser o prazo inicial desses ajustes.

Para a Consultoria Zênite, no que toca à definição do prazo inicial de vigência para os contra-
tos de prestação de serviços contínuos, a Lei nº 8.666/1993 conferiu competência discricio-
nária para que o administrador, em vista de cada situação concreta, a partir de critérios de 
conveniência e oportunidade, estabeleça o prazo inicial que confira à Administração a condi-
ção mais vantajosa.

Reconhece-se, assim, que a adoção do prazo de 12 meses não retrata uma imposição legal, 
mas, longe disso, apenas reflete uma praxe administrativa. Logo, é possível que os contratos 
dessa natureza tenham sua duração inicial superior a 12 meses, desde que essa condição 
confira à Administração maior vantajosidade.

Essa conclusão encontra amparo na Orientação Normativa nº 38, de 13 de dezembro de 
2011, da Advocacia Geral da União:

Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada deve-se observar que: a) o 
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prazo de vigência originário, de regra, é de até 12 meses; b) excepcionalmente, este prazo 
poderá ser fixado por período superior a 12 meses nos casos em que, diante da peculiari-
dade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo 
para a administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo 
diverso do contratado originariamente.

Vale também registrar que, recentemente, com a edição da IN nº 05/2017 da Seges/MDG, aos 
órgãos e às entidades da Administração Pública federal sujeitos à observância dessa norma 
foi definida essa mesma disciplina para efeito de estipulação do prazo inicial de vigência de 
seus contratos de prestação de serviços de natureza continuada. Assim dispõe o Anexo IX, 
item 12, dessa Instrução Normativa:

12. Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada, deve-se observar que:

a) o prazo de vigência originário, de regra, é de 12 (doze) meses;

b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses, nos 
casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente 
demonstrado o benefício advindo para a Administração; e

c) é juridicamente possível a prorrogação do Contrato por prazo diverso do contratado origi-
nalmente. (Grifamos.)

Com base nessas razões, concluímos que é possível celebrar a contratação de prestação 
de serviços contínuos por prazo superior a 12 meses, desde que essa condição assegure 
para a Administração contratante maior vantajosidade. Nesse caso, como todo contrato de 
prestação de serviço de natureza continuada, com fundamento no art. 57, inc. II, da Lei nº 
8.666/1993, o ajuste poderá ser prorrogado até 60 meses.

Como citar este texto:

TERCEIRIZAÇÃO – Serviços contínuos – Prazo superior a 12 meses – Possibilidade – Prorroga-
ção – Até 60 meses. Revista Zênite ILC – Informativo de Licitações e Contratos, Curitiba: Zêni-
te, n. 290, p. 419, abr. 2018, seção Perguntas e Respostas.


