
REPÚBLICA FEDÊRATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Pr el tcl ol e toi bI U

Motivo: PronogoçÕo do Prozo de ExecuçÕo

ããitiãio n; C çózo lomodo de Preços n' 0l 0/201e - TP

ããiirãiãà"iB & J cAMPos sERVIÇos LTDA ME

Objeto: ControtoÇõo d" trn-p-à'ol'peciolizodo poro imolontoçao de {l ) um Sistemo

Simplificodo de oooutt''"Itã O" Ág'o no Comunioode de Sôo Benedito' Município

de ltoitubo/PA.

Troto-se de onólise do possibilidode de

prorrogoçÕo do piozo oe Éãcuçao do Controto Adminiskotivo n

O pedido foi instruído com o soliciloÇõo do Controtodo R &" l

cAMPos sERVIÇos LTDA - ;' i#;;; áLeite ae oditivo' iustificotivo do SecreÍono

vtuniciool de lnfroestruturo, jusiificotivo técnico. cronogromo físico-finonceiro' ordem

ae Servico e Controio n' 20190266'

Tendo em visto o prozo de execuçoo do obro (90 dios)' com inicio

do obro em21l'1012019' " "üã*iã 
do prozo de execuçõo se eipiro em l8/01/2020

e nõo em 19lo1l2ü2o,to*ãi.'"Àtionodo no oS n'02412019 - PMI'

Justiflcorom que o prozo de execuÇõo nõo seró suficiente poro o

concrusõo do obro, considerãnão qir"o período de inverno tem dificultodo o ocesso

o obro e os deslocotlÀtot' inierferindo no ondomento dos serviços e nc

érJ,ioàtorno rísico-Finonceiro previsto iniciolmente'

Foi informodo que o pÍoÍrogoçõo do prozo de execuçõo seró de 90

(novento) dios, ou seJo, olé 18lo4l2o2o'

A R U C

É o breve reloto'

Posso o oPinor e fundomentor

oditomento Poro
" 20190266.

Ressolie, primeiromente' que nÕo cobe o este Procurodor o onolise

do mériÍo odministrotivo r"."""L"ie."iã, oporlunldooe de suo reolizoçôo), condulo

que recoi sobre o p",,oo ol nJ'inistrodor PÚblico - o que jo foi externodo com o

outorizoçõo poro Aditivo, .âuenoo tõo somenle o onólise dos ospeclos jr.Jrídicos'

tor.Áoit áo initrumento controtuol que viso implementor'

No que concerne à prorrogoçõo do prozo do vigêncio do controto'

verifico-se que o possibilAoae âo solicitoçÕo oro formulodo se encontro

consubstonciodo no ortigo ti,§t;, lnciso ll e § 2;do Lei 8óóó193 que ossim determino:

Art. 57. A duroÇÕo dos controtos regidos por esto..lei

iààrá oostrito o vigêncio dos respectivos créditos

orÇomentórios, exceto quonto oos relo'tivos:

(...)

§iá. o, oto.o, de início de elopos de execuçõo' 
-de

lonctusáo e de entrego odmilem pÍorrogoçoo



REPÚBLICA FEDERATJVÂ DO BRASiL

ESTADO DO PARA

Pre f eit urq Mu nici ol de Itoi

montidos os

ossegurodo o
econômlcoJino
seguintes mol

tubo

demois clóusulos do controto e*-Àonutençoo de seu equilíbrio

nceiro, oesáe que ocorÍo olgum dos

ivos, devidomenle outuoclos em

oroce550:
í'-"i.,?.í"nicn"io de toto ercepcionol ou imprevisível'

"rtrãirri' 
- a vontode dos porles' que 

-olteÍe
ir',lJo.-."rol."nie os conaiçoes de execuçõo do

controto;
;;:';;; prorrogoçõo de prozo deveró ser justilicodo

lí'"tJ"'. ;t*iomente outoÍizodo pelo ouloÍidode

!ã.p.t.nt" poto celebrot o contÍolo'

O prozo de execuçõo nÓo se confunde com o prozo de vigêncio do

controio. Este conespono. ã" piãr" previsto poro os portes cumprirem os presloÇões

oue lhes incumbem, ""oIã'i'J-ãà"ttt "'o 
tempo determinodo poro que o

êontrotooo execute o seu objeto'

Anolisondo o procedimento reolizodo' verifico-se que o requerimentc

formulodo se restringe o p;;àã;ã; de prozo de-Execucõo' sem odiiomento de seu

volor e o possibilidode i''roicá='ãJtà omporodo no or1' 5i' § lo' inciso ll' e §2" do lei

8.666193.

Consto no Clóusulo Quorto item I d: C:1ll:lt^ n' 20190266

expressomente ã possiblidode de prorrogoçõo do prozo de execuçoo'

Ademois, noto.se que o mesmo se encontro regulor, sem quolquer

prejuÍzo à Administroçõo PÚblico'

Ante todo o exposto' este Procurodor itrrídico Municipol' conclui que

o prozo dos etopos ot 
-t-*Júào' 

conclusõo e entrego do obro' toÍnou-se

insuficiente poro que o uontrotodo cumpro com o suo obrigoçõo principol' opino nc

sentido de que, nõo t o i"npJotãn"t;;t^9-d.lt-1lt"to conirotuol poro prorrogoçoo

;; óà; àe'execuçõo oté o doto de 1810412020'

Porecer nõo vinculonte' meromente opinotivo'

Itoitubo, 'l 7 de Joneiro de 2020

Procurod Ju

Souso
unicipol

OA PA 9.9

Atemistdkhles Ã.
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