
Motlvo: Pronogoçõo do prozo de Execuçôo
Controto no 201A0372 Tomodo de pÍeços no Ol ó/2Ol g _ Tpconrrotodq: coMpAcTA coNsTRUÇÕEs ohaceóriis E sERVtÇos tTDAobjelo: controtoçôo de empreso especiorizodo em engenhorio cívir poro construçõodo Estódio de Esportes no cidode dá ltoitub; _ p;.

Troto_sê de onólise do possibilidode de oditomento poropronogoçôo do prozo de Execuçôo do controto Administrotivo n" zórãóslz.-

O pedido (Memo. COOPLAN/CCp no_121/2020) foi instruído com osoriciroçôo do conirotodo coMpACTA coNSrcUÇÕES DRAdAGENS É SÉnvrçosLTDA (ofícío n" 016/2020l, cronogromo rísico-riÃàn-ceiro, Justificotivo Técnico, Termode Aceiie de Aditivo e Justificotiv-o ao su"r.toiio üi,nicípor de rnfroestruturo.

A vigêncio do prozo de execuçôo se expiro em 02/06/2020.

A Controtodo opreseniou Justifico conforme documento ocostodooos outos.

Foi informodo que opronogoçõo do prozo de execuçõo seró de r20(cenlo e vinte) dios, ou sejo, oÉ soÁçnoio. 
--- --

É o breve reloto.

posso o opinor e fundomentor.

Ressorte, primeiromente, que nõo cobe o este procurodor o onórisedo merito odminishotivo (conveniêncio, oport*ioáã" de suo reorizoçôo), conduÍoque recoi sobre o pessoo do AdminisÍodor púbri;; I o qr. jó foi externodo com ooutorizoçõo poro Aditivo. cobendo tao romenie o onórise'oosoiü;t;r-ú;dr"r-
formois do instrumento conlroiuol qru riro irpt"r"itor.

No que 
"ol:?rn9 

o pronogoçõo do prozo do vigêncio do controto,verifico-se gue o posibiridode ao soÍcitoçao tro formurodo se enconÍroconsubstonciodo no ortigo 57, § r ', inciso il e 5 doo Lei eaeolre que ãssim a"i"iÃino,

Arl. 57. A duroÇÕo dos conlroios regidos por eslo Leificoró odstrito o vigêncio dos resôectivos creOiú
orçomentórios, excelo quonlo oos relolivos:
(...)

§1". Os píozos de início de êtopos de execuçiio, deconclusõo e de enlrego odmitem pronogoçôo,
montidos os demois clóusutos Oo 

'contrãto 
á

REPÚBLJCA FEDERA]IVA DO BRASIL
ESTADo Do pARÁ

ossegurodo o monutençÕo de seu equilíbrio
econômicoJinonceiro, desde que ocono olgum dosseguinies moiivos,
processo:

Rí c

devidomenle outuodos e

Pref eiluro Municiool de lloilubo



l
REPÚBLICÀ FEDERATIVA DO BRASII

ESÍADO DO PARA

P Íeit o nl o

Procurodor
OAB

Itoitubo, 02 de Junho de 2020.

el itu

Souso
unlclpol

ll - supêrvenlêncio de Íolo excepcionol ou imprevisível'

"rrrãrit,o 
à vontode dos poÍles, que 

-ohere
runJomentotmente o§ condições de execuçôo do

conhoto;
§i;. i.a" pronogoçõo de pÍozo deveró ser lusllflcodo

io, "t"Aro 
e preiiomente oulorizodo pelo outoridode

compelenle poro celebrot o conholo'

O Prozo de execuçõo nõo

controto. Esie conesponde oo prozo previs

que lhes incumbem, enquonto oquele

Controtodo execute o seu objeto'

se confunde com o prozo de vigêncio do

to poro os portes cumprirem os prestoções

é o temPo determinodo Poro que o

Anolisondo o procedimento reolizodo, verifico-se qUe o requerimento

formulodo se restringe o p,.;;à;;à; de prozo de Execuçõo' sem oditomenlo de seu

volor e o possibilidode jutioi.á"tãitã o.,.,porodo no od' 57' § I 
o' inciso ll' e §2" do Lei

8.666/93.

Ademois,noto.sequeomesmoseencontroregulor,semquolquer
prejuízo à Administroçôo PÚblico'

Ante todo o exposto, este Procurodor iuídico Municipol' conclui que

o prozo dos elopos de execuçôo, conclusõo e entrego do obro' tornou-se

insuficiente poro que o controlodo cumpro com o suo obrigoçõo principol' opino no

sentido de que, nao rro imõeoiÃãnto oo oditomento controtuol poro pronogoÇõo

do prozo de execuçõo oté o doto de SOIO'12Ü20'

Porecer nÕo vinculonie, romente oPinotivo.
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