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O Secretório Municipol de SoÚde encominhou oo Deporlomenlo de

ComproseLiciloçõodoPrefeiluroMunicipoldeltoitubo/PA-DlCoM.justifico,tivo

e pedido de prorrogoçôo de prozo reolizodo pelo controtodo F' G' DE MELO EIRELI

- ME, referenle oo Pregôo Presenciol n" 037/2018 - PP'

Aconlroiodoencominhopedidodeoditivodeprozojuslificondoque

preciso pronogor olé 08 de Moio de 2020, em rozÔo de questÕes ponÍuodos no

justificotivo e soliciioçôo.

Verifico-se que nÕo hó motivos poro o extinçõo do Conlroto' que nõo

se opero em decurso do prozo, mos openos com o reolizoçÕo do obieto e o

recebimento pelo Administroçõo Municipol'

Assim, conslolo-se que forom definidos pelo legislodor ordinório' os

prozos de execuçôo dos controlos, os hipo'teses que iuslificom o ossinoturo de

lermos odilivos, suo formo (por escrilo), bem como condiÇÕo poro volidode dos

pronogoções (prévio outorizoçõo de oulorldode superior)' que necessoriomenle

devem ser observodos pelo odminislrodor pÚblico'

Conlroto por escopo, por suo vez' é oquele cujo prozo de execuçô-o

somente se exlingue quondo o conkotqdo enlrego poro o conlrotonte' o ooi{à\-($)
L
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controtodo, rozõo porque enlende-se que o Íempo nõo importo poro fins de

encerromento dos obrigoções, mos openos corocterizo o moro do controtodo'

Nos Artigos 54 o 80, do Lei no 8 666193 prever disposições referen'tes

oostemosdoformolizoçõo,olleroçõo,execuçõo,inexecuçôoerescisõodos

conirolos firmodos com o AdministroÇõo PÚblico' Denire essos normos' vejomos o

que foi previsto nos Artigos 57 o 67 da mesmo normo Lei n'8 óóól93' cujos regros

referem-se o pronogoçõo, ocomponhomento e fiscolizoçÔo do execuçõo dos

controtos.

As prorrogoçÕes de prozos resultontes d05 f olos e fenômenos descrilos

onieriormente no § 1' do Artigo 57 gerom odilivos de prozo que devem ser

outorizodos e formolizodos, conforme previsto no § 2 do mesmo Artigo 5T § 2" -

Todo prorrogoçôo de prozo deveró ser justificodo por escriio e previomenle

outorizodo pelo ouloridode competente poro celebror o controto'

PorotontonosconirolosComoAdministroÇôo,busco-seoresullodo

finor, servindo o cróusuro que fixo o prozo de execuçÕo como limire poro o entrego

do objeio, sem que o controlodo sofro sonçÕes conlrotuois' ou seio' no conlroto

de obro o Administroçõo Viso o enlrego do objeto, logo, oo estipulor prozo poro o

enlrego do obro, tol clousulo nÕo pertence Ô essêncio do conlro'to e sim

meconismo que se dirige à conlrotodo'

Além disso,

controtos, o legislodor

dentre os regros poro o inexecuçÕo e rescisÕo dos

eslobeleceu os cosos que justificom o pronogoçõo

oulomóiico, por iguol período' do cronogromo de execuÇoo

De tudo exposto, e

prozo dos elopos de execuçôo'

ste Procurodor Jurídico MuniciP ol, conclui que o

conclusÕo e entrego, lornou-se insuficienle rO
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que o controlo cumpro com o suo obÍigoÇÕo principol' hovendo lnleresse pÚblico

justificodo e opós o observôncio de todos os seus requisitos legois prévios é oossíve/

A d o ofZ

É o porecer, sub censuro.
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de 08 de Moio de 2020.
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