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A Secrerorio Municipor de Assisrêncio Socior encominhou oo
Deporlomento de compros e Licitoçôo do prefeituro Municipor de rtoirubo/pA -
DlcoM, juslificorivo de pedido de prorrogoçôo de prozo e Aceite do controtodo
c M sERVIÇos TERRAPLANAGEM LIDA, referenre o Tomodo de preços n" oo5/2018.

A conhotonle encominho pedido de odilivo de prozo justificondo
que preciso pronogor pero prozo de r20 (cento e vinte) dios, em rozôo de questões
ponluodos no justificotivo ê soliciloçõo.

Verifico_se que nõo hó motivos poro o extinçôo do Conlroto, que nôo
se opero em decurso do prozo, mos openos com o reolizoçõo do objelo e o
recebimento pelo AdministroçÕo Municipol.

Assim, consÍolo_se que forom definidos pelo legislodor ordinório, os
prozos de execuçôo dos controÍos, os hipóÍeses que jusrificom o ossinoruro de
termos odirivos' suo formo (por escrito), bem como condiÇõo poro voridode dospronogoções (prévío oul0rizoçõo de ouioridode superior). que necessoriomente
devem ser observodos pelo odminishodor público.

Controto por escopo, por suo vez. é oquele cujo prozo de execuçõo
somente se extingue quondo o conrroÍodo entrego poro o controtonÍe, o objeto
conÍrotodo, rozôo porque entende_se que o tempo nõo importo poro fins de
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encenomento dos obrigoções, mos openos corocterizo o moro do conlrolodo.
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As pronogoções de prozos resurtontes dos fotos e fenômenos descritos
onieriormente no s lo do Artigo sz gerom odirivos de prozo que devem ser
oulorizodos e formorizodos. conforme previslo no § 2o do mesmo Arrigo 5z s 2" -
Iodo prorrogoçõo de prozo deveró ser jusÍificodo por escrito e previomente
oulorizodo pelo outoridode compeÍenÍe poro celebror o confroto.

Nos Artigos 54 o 80, do Lei no g.óóó/93 prever disposições referentes
oos lemos do formolizoçôo, olleroçõo, execuçõo, inexecuçÕo e rescisõo dos
conlrotos firmodos com o Adminislroçõo púbrico. Dentre essos normos, veiomos o
que foi previslo nos Artigos s7 o 67 do mesmo normo Lei n" g.ó6ó193, cujos regros
referem-se o pronogoçõo, ocomponhomenÍo e fiscolizoçõo do execuçôo dos
controtos.

Poro tonto nos controÍos com o Administroçôo, busco-se o resurtodo
finol, servindo o cróusuro que fixo o prozo de execuçõo como rimite poro o entrego
do objeto, sem que o controrodo sofro sonções controruois, ou sejo, no conrroro
de obro o AdminisÍroçõo viso o entrego do objeto, logo, oo estípulor prozo poro o
entrego do obro, tor cróusuro nõo pertence à essêncio do controto e sim
meconismo que se dirige à conÍrotodo.

Além disso, dentre os regros poro o inexecuçÕo e rescisõo dos
controtos, o legislodor estobeleceu os cosos que justificom o pronogoÇõo
outomótico, por iguol período, do cronogromo de execuçõo.

De tudo exposto, esle procurodor Jurídico Municipol, conclui que oprozo dos etopos de execuçõo, conclusõo e enlrego, lornou_se insuficiente poro
que o conÍroro cumpro com o suo obrigoçôo príncipor, hovendo inleresse púbrico
juslificodo e opós o observôncio de todos os seus requisitos regois prévios é posivh
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