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Mollvo: Pronogoçôo do Prozo de Execuçõo
ContÍsto n' 20180286 Conconênclo Público n. 004/2018 - CP
Con|Tqlodo: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Oblelo: Conkotoçõo de serviços especiolizodos em engenhorio
povimentoçõo de vios urbonos no Município de ltoitubo - PA.

civil poro

Troto-se de onólise do possibilidode de oditomento poro
pronogoçôo do Prozo de ExecuçÕo do Controto Administrotivo n" 2018028ó.

O pedido (Memo. COOPLAN/CCP n' 103/2020) foi instruído com o
solicitoçõo do Controtodo TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LIDA - Epp (Corto
@7 /2020), Justificotivo do Secretório Municipol de lnfroestruturo, Justificotivo Técnico,
Termo de Aceite de Adiiivo e Cronogromo Físico-Finonceiro.

A vigêncio do prozo de execuçõo se expiro em 27 /ú/2t20.

A Controtodo opresentou Justifico conforme documento ocostodo
oos outos.

Foi informodo que o prorrogoçôo do prozo de execuçõo seró de 90
(novento) dios, ou se.io, o1é 26/07 /2A2O.

É o breve reloto.

Posso o opinor e fundomentor.

Ressolte, primeiromenie, que nÕo cobe o esle Procurodor o onólise
do mérito odminislrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo), conduÍo
que recoi sobre o pessoo do Administrodor Público - o que jó foi exiernodo com o
outorizoçôo poro Adilivo, cobendo tôo somente o onólise dos ospectos jurídicos-
formois do inslrumento controtuol que viso implementor.

No que concerne à pronogoçõo do prozo do vigêncio do controio,
veífico-se que o possibilidode do soliciioçôo oro formulodo se encontro
consubstonciodo no ortigo 57, § 1o, inciso ll e § 2" do Lei 8óóó193 que ossim determino:

econômico-finonceiro, desde que ocorro olgum d
seguintes motivos. devidomenie ouluodos e
processo:

?AJECER JUR Dtco

Arl. 57. A duroÇõo dos conÍrotos regidos por esto Lei
Íicoró odslrito à vigêncio dos respectivos crédilos
orçomentórios, excelo quonto oos relolivos:
(...)

§lo. Os prozos de lníclo de etopos dê exêcuçõo, de
conclusõo e de enlrego odmllem pÍonogoçôo,
monlidos os demois clóusulos do conlrolo e
ossegurodo o monulençÕo de seu equilíbrio
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ll - superenlêncio de Íoto excepclonol ou lmpÍevlsível,
eskonho à vonlode dos porles, que olleÍê
Íundomêntolmente os condições de exêcuçõo do
conlÍqlo;
§ 20. Todo prorogoçõo de prozo deveró ser jusllÍlcodo
por escdto e previomenle oulorlzodo pêlo oulorldode
compelênlê poro celêbÍor o conlrolo.

O prozo de execuçôo nõo se confunde com o prozo de vigêncio do
controto. Este conesponde oo prozo previsto poro os portes cumprirem os prestoÇões
que lhes incumbem, enquonto oquele é o tempo determinodo poro que o
Controiodo execute o seu objeto.

Anolisondo o procedimento reolizodo, verifico-se que o requerimento
formulodo se restÍinge o prorogoçôo de prozo de Execuçõo, sem oditomento de seu
volor e o possibilidode jurídico resto omporodo no ort. 57, §1", inciso ll, e §2'do Lei
8.666193.

Ademois, noto-se que o mesmo se enconiro regulor, sem quolquer
prejuÊo à Administroçôo Público.

Ante todo o exposto, este Procurodor jurÍdico Municipol, conclui que
o prozo dos etopos de execuçôo, conclusôo e entrego do obro, tornou-se
insuficiente poro que o Controtodo cumpro com o suo obrigoçôo principol, opino no
sentido de que, nôo hó impedimento oo oditomento conlrotuol poro pronogoçõo
do prozo de execuçõo oté o doto de 26/0l /2@O.

Porecer nõo vinculonte, meromente opinotivo.

Itoitubo, 27 de Abril de 2020.
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