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Motivo: Pronogoçôo do Prozo de ExecuÇÕo
Conlrolo n" 20190125 Tomodo de Preço n' 003/2019 - TP

Conlrolodo: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Objeto: Controtoçõo de empreso poro execuçôo de perfuroçõo de 04 (quotro)
poços ortesionos, poro otender o demondo do Secretorio Municipol de Soúde do
Município de ltoitubo - PA.

Troto-se de onolise do possibilidode de odiiomento poro
prorrogoçõo do Prozo de ExecuÇõo do Controio Administrotivo n' 20190125.

O pedido foi instruído com o soliciioçôo do ConÍrotodo E F MOURA
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI e justificotivo do Secretório Municipol de SoÚde, o
Sr. lomox Podro CusÍódio {Memo. COOPLAN/CCP N" 9912019).

A vigêncio conÍrotuol voi oté 0l/10/2019, e o prozo de execuÇôo se
expiro em 1ó/O5/2O19.

Justificorom que o prozo de execuçõo nõo seró suficiente poro o
conclusÕo do obro, hojo vislo que tiverom dificuldodes no tronsporte dos móquinos
de perfuroÇÕo, sejo por bolso ou por estrodo, devido os chuvos e controtempos
noturois.

Foi informodo que o pÍoÍrogoçõo do prozo de execuçôo seró poÍ
mois 90 (novenlo) dios.

E o breve reloto.

Posso o opinor e fundomentor

Ressolte, primeiromente, que nôo cobe o este Procurodor o onólise
do mérito odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo), conduio
que recoi sobre o pessoo do Administrodor Públíco - o que jó foi exiernodo com o
outorizoçôo poro Aditivo, cobendo tôo somente o onólise dos ospeclos jurídicos-
formois do instrumento controtuol que viso implementor.

No que concerne o prorrogoçôo do prozo do vigêncio do conlrofo,
verifico-se que o possibilidode do soliciloçôo oro formulodo se enconlro
consubsÍonciodo no orligo 57, § 1", inciso ll e § 2" do Lei 8666193 que ossim
determino:

Art. 57. A duroÇôo dos conlrolos regidos por eslo Lei
ficoró odslrito o vigêncio dos respectivos créditos
orçomenlórios, exceto quonto oos relolivos:

I pAREcER JURíorco I

{...)



REPÚBLICA TEDERATIVÀ DO BRASIL

ESÍADO DO PARÁ

§l'. Os prozos de início de êtopos de execuçôo, de
conclusõo e de êntÍego qdmitem pronogoçôo,
monlidos os demois clóusulos do coniroto e
ossegurodo o monutenÇÕo de seu equilíbrio
econômicoJinonceiro, desde que ocorro olgum dos
seguintes moiivos, devidomente ouÍuodos em
processo:

ll - supervêniêncio de Íolo excepcionol ou
imprevisível, eslronho à vonlode dos porles, que oltere
Íundomentolmenle os condições de execuçôo do
conlrolo;

§ 20. Todo proÍogoçõo de prozo deveró seÍ justiÍicodo
por escrilo e pÍêviomente oulorizodo pelo outoridode
competenle poro celebror o conlroto.

O prozo de execuçõo nôo 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 iempo determinodo poro
que o Controtodo execule o seu objeto.

Anolisondo o procedimento reolizodo, verifico-se que o
requerimento formulodo se resiringe o prorrogoÇõo de prozo de Execuçõo, sem

oditomento de seu volor e o possibilidode iurídico reslo omporodo no ort. 57, §1",
inciso ll, e §2o do LeiB.ó66193.

Consto no Clóusulo Quorto item I do Controto n" 20190125

expressomente o possiblidode de prorrogoçõo do prozo de execuçõo.

Ademois, noto-se que o mesmo se encontro regulor, sem quolquer
prejuízo à Administroçõo Público.

Ante todo o exposto, este Procurodor jurídico Municipol, conclui que
o prozo dos etopos de execuçÕo, conclusôo e entrego do obro, tornou-se
insuficiente poro que o Controtodo cumpro com o suo obrigoçõo principol, opino
no sentido de que. nõo ho impedimento oo odilomento conÍrotuol poro
prorrogoçôo do prozo de execuçôo de obro por mois 90 (novento) dios. Portonto,
fico pronogodo o prozo de execuçõo oté o dolo de 14/08/2019.

Porecer nõo vinculonte, meromenle opinotívo

Itoitubo, 10 de moio de 201 9.

AlemisÍokhles A. de Souso
Procurodor Jurídico Municipol

OAB/PA no 9.9ó4
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