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PARE CER JURí Dtco

Motivo: Prorrogoçôo do Prozo de VÍgêncio.
Controto n" 20170574 Concorrêncio público n OO3l2Oil-Cp.
ConfToiodo: WT ENGENHARIA & CONSULToRIA LTDA - ME.
objeto: conirotoçõo de empreso de engenhorio civil poro conclusõo do
implontoçõo do complexo de proço do esporte e do culturo.

Troto-se de onólise do possibilidode de oditomento poro
prorrogoÇôo do Prozo de Vigêncio controiuol do controto Administrotivo no
20170574.

O pedido foi instruído com o solicltoçõo do Controiodo. justificotivo
do Secretório Municipol de lnfroestruturo, cópio do 2. Termo oditivo e cionogromo
f ísico-finonceiro {Memo. COOpLAN/CCp n" j9S/20t9.

Posso o opinor e fundomenior.

Ressolte, primeiromente, que nôo cobe o este procurodor o onólise
do mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo), conduio
que recoi sobre o pessoo do Administrodor público - o que jó foi externodo com o
outorizoçôo poro Aditivo, cobendo tõo somente o onólise dos ospectos jurídicos-
formois do instrumenlo controtuol que viso implementor.

No que concerne à pronogoçôo do prozo do vigêncio do controto,
verifico-se que o possibilidode do solicitoçÕo oro formulodo se encontro
consubstonciodo no ortigo 52, s r', inciso I e §2" do rei g6ô6193 que ossim
determino:

"Art. 57. A duroçÕo dos controtos regidos por esto Lei
ficoró odstrito o vigêncio dos respeciivos crédilos
orçomenlórios, exceto quonto oos relotivos:
(...)

§1o. Os prozos de início de elopos de execuÇõo, de
conclusôo e de enlrego odmitem pronogoÇÕo,
montidos os demois clóusulos do contràto e

líbrio
dos

ossegurodo o monulençÕo de seu equi
econômico-finonceiro, desde que ocorro olgum
seguinies motivos, devidomente ouluodos
processo:

Pref eiluro Municipol de ltoilubq

Justificorom que os otrosos nos obros decorrerom dos fortes chuvos
nos meses de .ioneiro, fevereiro, morço, obril e moio, tendo que porolisor os serviços.A vigêncio controtuol voi oté 30/06/2019 , e poro concluir o serviço, hó o
necessidqde de prorogor o pÍozo olé A'l /12/2019.

É o breve reloto.
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(...)
iil'ruperveniêncio de foto excepcionol ou imprevisivel'

estronho o vonlode dos portes' que ollere

f undomentolmente os condições de execuÇÕo do

controto;
(...)

§ á". rooo pronogoçôo de prozo deveró ser justificodo

ior escrito'e preiiomente oulorizodo pelo ouioridode

competente poro celebror o controto"'

Anolisondo o procedimento reolizodo' verifico-se que o

requerimento formulodo se resiringe o prorrogoÇõo do prozo de vi9êncio' sem

oditomenlo de seu votor.-o óãsiútiOode jurídico resto omporodo no ort.57. §1",

inciso ll, e §? do Le'l8.ó66193-

PodeseconsiderorodemonstroçÕodointeresseporportedo
Secreiório Municipol de lnfroestruturo no coniinuidode dos serviços' bem como suo

ãpiouoçao formol forom supr'rdos pelo opresentoçôo do motivoçõo/iustificotivo e

ãprãrãêá" do proposto. romoem o limite do prozo foi exoustivomente exposto'

NÕo é demois ressoltor que no ômbito do TCU' o questôo formol do

prozo de vigêncio aot .ãÁttàlot foi suplontodo em virtude de circunstÔncio

moteriois, nos seguintes proã"iro$ n.ordôo plenório n: 1.740/2OO3, Decisôo Plenório

n." 73211999, Decisõo n." iõettsga e Acórdôo t. cômoro n.o 1.980/2004, senõo

vejomos:

"34. Citem-se decisÕes do Iribunol em que o queslÕo

tãrÀot oo prozo de vlgêncio dos conirotos Íoi

,rÀtontoOo em virtude de circunslôncios moteriois: TC

Çl[S,.il ot,ç,sA-t - DecisÕo 73211999' Plenório - Voto do

RelotoÍ, Ministro Benio Bugorin:
No entonlo, oo meu ver, inexistindo motivos poro suo

rescisõo ou onuloçÕo, o extinçÕo de controto pelo

término de seu prozo somenle se opero nos oiustes

celebrodos por lempo deÍerminodo, nos quois o prozo

constiiui elemento essenciol e imprescindível poro o

consecuçõo ou eficócio do objeto ovençodo' o^que

Àáo é o'coto do contro'to firmodo pelo DER/MG' no

quot o execuÇao do obro é o seu objeiivo principol'

Desso formo, nÕo hovendo motivos poro o cessoÇoo

previo do ojuste, o extinÇÕo do conlroto firmodo com

ã ogelr'ac operorse-io openos com o conclusõo de

seu obielo e recebimento pelo Adminislroç9-o: 9 
qK

oindo nõo oconeu." (AcórdÕo n." l '980/200+ - l\cômoro). N:.\
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vos poro o extinçÓo do conlroto, que nÓo

se opero em decurso
Sendo ossim, nõo hó moti

do Prozo, mos 
. 
openos com o reolizoçôo do obieio e o

recebime nto Pelo AdminisiroçÕo MuniclPol.

Anie todo o exPosio' esie Procurodor lurídico Muntct po l, conclui que

o prozo dos etopos de execuÇo o, conclusõo e entrego do obro. iornou-se

insufici enie Poro que o Controtodo cumpro com o suo obrigoçÕo PrinciPol, oPtno

nõo hó impedimenio oo oditomento controtuol Poro

ionogoçÔo do Prozo de vigêncio oléo doto de 31 11212019.o sentido de que'
n
p

Porecer nõo vinculonie' eromente oPinolivo'

lioitubo, 25 de lunho de 2019'

Souso
MuniciPol

Proc
o /PA 9.9ó4
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