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Molivo: PronogoçÕo do Prozo de Execuçõo

Controto n" 201BO3O3 êonconêncio Púllico n" 005/2018 - CP

;;;i;;i;à"rDL ARQUTTETURA E coNSTRUÇÃo ETRELI

objelo: controtoçõo o""à'ããtã esieciolizooo em engenhorio civil poro

restobelecimento de trotegobilidode com o recuperoÇÕo de pontos criticos do

eskodo do Bls em 0|,.o, oiiõüãs pó|. oesostres noturois no Município de ltoiiubo -

PA.

Troto-se de onólise do possibilidode de oditomerto poro

prorrogoçÕo do Prozo ot É*'""'lçàt ão õontroto Administrotivo n" 20180303'

O pedido foi instruído com o solicitocôo do Controtodo TDL

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃô iiift-t' it|.*o de oceite' lustificotivo do Secretorio

vrrnicioor de lnfroesirutur., iríirlàiü" técnico, cronogromo fÍsicojinonceiro, copro

ãã,lftirno oditivo e do Controto n" 2018028ó' '

A vigêncio do prozo de execuçÕo se expko em O5/10/2019'

Justificorom que o prozo de execuçõo nôo seró suficiente poro o

conclusõo do obro, .on'iaJtá"nio"ài'ã o periooo de inverno opresentou índices

pluvlométricos superiores 
"ãitJôütro' 

nittoricos do regiõo' greiudicondo os trobolhos

io executodos, o"a ao'ná,' o" át,.oto dos empenhos ref erenÍes os porcelos do
,;;;;":;;;:""ii.r. t.l.àrn demorodo o ct'resor no Munlcípio, dificultondo o

Igàjãàleã"i."/áperocionol/finonceiro dos frentes de serviço'

REPÚBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Pr efei uro Mu icip ol d ell oilubo

Foi informodo que o PÍorÍogoçôo do prozo de execuçôo seró de ó0

(sessenlo) dios, ou selo, olé 04/1212019 '

É o breve reloto.

Posso o oPinor e fundomenior'

Ressolte, primeiromente' que nÕo cobe o este Procurodor o onólise

do mérito odministrotivo t"onuàniãnlio' oportunidode de suo reolizoçõo)' conduto

que recoi sobre o p.rroo O-á nJ'inistrodor PÚblico - o que ió fol externodo com o

ouiorizoçõo poro Adltivo, .ão""á. tõo somenÍe o .onolise 
dos ospeclos iurídicos-

formois áo instrumento coniroÍuol que viso implementor'

No que concerne à pronogoçõo-do pÍozo do vigêncio do coniroto'

veriÍico-se que o po,,ioiriJàaL-ào solicÍoçao oro formulodo se encontro

consubsioncioao no ortigo iil"ú, i*iro f iu s ddo Lei 86óó193 que ossim deiermino:

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

iitàã oostriro à vigêncio dos respeciivos crediioÊX-\
orçomentorios, excelo quonto oos relotivos: t( 

-f-}){...) \

DURA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÀSIL

ESTADO DO PARA

PÍefeil UTO MU ntclDol d e lloilu bo

§ 1". Os pÍozos de início de etopos de êxecuçõo, 
-de

conclusõo e de enlrego odmitem prorogoçoo'
monlidos os demois clÓusulos do conlroto e

ossegurodo o monulenÇÕo de seu equilíbrio

ecoÀômicoJinonceiro, desde que ocorro olgum dos

seguintes motivos, devidomenle outuodos em

processo:
ii - superveniêncio de Íolo excepcionol ou imprevisível'

eskonho à vonlode dos porles, quê ollere

Íundomenlolmenle os condiçõês de êxecuçõo do

contÍoto;
§ 20. Todo prorÍogoçõo de prozo deveró ser justiÍicodo

ior escrito e previomenle outoÍizodo pelo outoridode

compeÍênlê poro celebror o conlrolo'

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

controio. Este corresponde oo pro;o previsto poro os portes cumprirem os presioções

que lhes incumbem, enquonto oquele é o tempo determinodo poro que o
Controiodo execute o seu objeio.

Anolisondo o procedimento reolizodo' verifico-se que o requerimenio

formulodoserestringeoprorÍogoÇõodeprozodeExecuçõo,semodilomenio.deseu
uátoi"o possibilido-de jurídico-reíto omporodo no orl. sz, §lo, inciso ll, e §2" do Lei

8.666/93.

Consto no Clóusulo Quorto item I do Controio n" 2018028ó

expressomente o possiblidode de pronogoçõo do prozo de execuçõo'

Ademois, noto-se que o mesmo se encontro regulor' sem quolquer

prejuízo à Adminisiroçôo PÚblico.

Antetodooexposio,esteProcurodor.iurídicoMunicipol'concluique
o prozo dos eiopos de execuçõo, conclusõo e enirego do obro' tornou-se

insuficiente poro que o controlodo cumpro com o suo obrigoçõo principol, opino no

seniido de que, nôo hó impedimento oo oditomento controtuol poro prorogoçõo

do prozo de execuçÔo oté o doto de 04/12/20'19.

Porecer nôo vinculonÍe, meromenle opinotivo'

Itoitubo. 04 de Outubro de 2019.
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