
Motivo: Prorrogoçõo do Prozo de ExecuçÕo
Controlo n" 20180303 Concorrêncio Público n' 005/2018 - CP

Con|Toiodo: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Objeto: Controtoçõo de empreso especiolizodo em engenhorio civil poro

resiobelecimento de trofegobilidode com o recuperoÇõo de ponlos críiicos clo

Estrodo do Bis em óreos olingidos por desosires no'iurois no Munlcípic de ltoituoo - PA

Troto-se de onólise do possibllidode de oditomento poro

pronogoçõo do Prozo de ExecuçÔo do Conkoio Administrotivo n" 20180303'

O pedido (Memo. COOPLAN/CCP n' 0C8/2020) foi instruído com o
soticitoçôo do Controtodo TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA - EPP (Corlo

OOSl2OiOl, Justificotivo do Secretório Municipol de Infroestruturo, Justificotivo técnlco,
Íermo de Aceite de Aditivo e Cronogromo Físico-Finonceiro.

A vigêncio do prozo de execuçõo se expko em O2/O2/202O'

A Controtodo opresentou Justifico conforme documenio ocostodo
oos outos.

Foi informodo que o prorrogoçõo do prozo de execuçõo sero cie ó0

(sessento) dios, ou seio, ote 02/O4/2O2O.

É o breve reloto.

Posso o oPinor e fundomentor.

Ressolte, primeiromente, que nôo cobe o este Procurodor o onolise

do mérito odministroiivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo), conduto
que recoi sobre o pessoo do Administrodor Público - o que jÓ foi externodg gorn o

outorizoçõo poro Àditiuo. cobendo tõo somente o onolise dos ospectos jurídicos-

formois do instrumento controiuol que viso implementor'

No que concerne à prorrogoçôo do prozo do vigêncio do coniroto'

verifico-seqUeopossibilidodedosolicitoçÔooroformuIodoseencontro
consubsionciodo no ortigo 57. § l', inciso ll e § 2'do Lei 8óóó193 que ossim determino:

Art. 57. A duroçÕo dos controtos regidos por eslo Lêi

ficoro odstrito o vigêncio dos respeclivos crédi'tos

orçomentórios, exceto quonto oos relolivos:
(...)

§lo. Os prozos de início de êtopos de exêcuçõo, de
ãonclusõo e de enlrêgo odmitem prorrogoçôo,

demois clóusulos do controto e
monutenÇÔo de seu equilíbrio

monlidos
ossegurod
econômic

OS

o-finonceiro, desde que ocono olgum do
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seguinies molivos, devidomenle ouluodos em
processo:
ll - supeÍveniêncio de foto excepcionol ou

imprevisível, eslronho à vonlode dos porles, que ollere
tundomênlolmenle os condiçõês de execuçõo do
conlrolo;
§ 20. Todo pÍoÍÍogoçõo de prozo deveró ser jusliÍicodo

tor escrilo e previomente outorizodo pelo outoÍidodê
competenle poÍo celebÍoÍ o conlÍolo'

O prozo de execuçÕo nõo se confunde com o prozo de vigêncio

do controto. Esle conesponde oo prozo previsto poro os porles cumprirem os

fiestoçoes que lhes incumbem, enquonto oquele é o tempo determinodo poro

que o Controiodo execule o seu obieto'

Anolisondo o procedimento reollzodo' verifico-se que o

requerimenÍo formulodo se reslringe o prorrogoçÔo de prozo de ExecuÇÕo' sem

oditomento de seu volor e o possiÉilidode iurídico reslo omporodo no ort.57. §l',
inciso ll, e §2o do le\ 8.6ó6193.

ConslonoClóusuloQuortoitemldoConÍroton.20180303
expressomente o possiblidode de prorrogoçôo do prozo de execuçÕo'

Ademois,noto-sequeomesmoseencontroregulor,semquolquer
prejuízo à Administroçõo PÚblico.

Ante lodo o exposto, esie Procurodor jUrídico Municipol, conClUi qUe

o prozo dos etopos de execuçõo, conclusõo e entrego do obro' tornou-se

insuficiente poro que o Conlrotodo cumpro com o suo obrigoçÕo principol' opino

no sentido de que, nÕo hó impedimento oo oditomento controluol poro

prorrogoçôo do prozo de execuçõo oté o doio de O2/O4|2O2O'

Porece r nôo vinculonte, merornente opinolivo

ltoitubo. 3l de Joneiro de 2O2O.
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