
PARECER JURíDICO

Molivo: ProrrogoÇõo de Prozo.
Controlo n" 20180204. Concorrêncio Público n" 001/2018 - CP.
ConfÍolodo: JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA.
Objeto: ControtoçÕo de empreso especiolizodo poro oquisiçôo de I (umo)
emborcoçôo tipo Unidode Bósico de Soúde (UBSF FLUVIAL) lntineronte, equipodo e
mobiliodo poro o Município de ltoitubo - PA, poro otender os necessidodes do
Fundo Municipol de Soúde de ltoitubo - PA.

Troto-se de onólise do possibilidode de oditomento poro
pronogoÇôo de Prozo oo Controto Administroiivo n 2018O2O4.

O pedido foi inslruído com o soliciloçôo do Controtodo JR
SERVIÇOS NAVAIS LTDA, justificotivo do Secretório Municipol de Soúde e justificoiivo
técnico (Memo. N' I 521201 9 - COOPLAN) .

A vigêncio do prozo se expiro em09/06/201?.

Justificorom que o prozo nõo seró suficiente em decorrêncio do
otroso no entrego dos insumos por porte dos fornecedores e em rozôo do gronde
quontidode de chuvos nesto époco do ono, ocobondo por otrosor o cronogromo
de execuçôo. lnformondo que jo foi executodo 95% (novento e cinco por cento)
do obro.

Foi informodo que o prorÍogoçõo do prozo seró oté 09 /O9 /2019.

É o breve reloio.

Posso o opinor e fundomentor.

Ressolie, primeiromente, que nõo cobe o este Procurodor o onólise
do mérito odministrotivo fconveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo), conduÍo
que recoi sobre o pessoo do Administrodor Público - o que jó foi externodo com o
outorizoçôo poro Aditivo, cobendo tõo somente o onólise dos ospectos iurídicos-
formois do inslrumento controtuol que viso implementor.

No que concerne à prorrogoçõo do prozo do vigêncio do controto,
verifico-se que o possibilidode do solicitoçõo oro formulodo se encontro
consubstonciodo no ortigo 57, § 1", inciso ll e § 2o do Lei 8óó6/93 que ossim
determino:

"Ar1. 57. A duroçôo dos controtos regidos por eslo Lei
ficoró odstrito o vigêncio dos respeclivos credilos
orçomentórios, exceto quonlo oos relolivos:
(...)

§lo. Os prozos de início de etopos de execuçõo, de
conclusÕo e de entrego odmitem prorrogoçõo,
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montidos os demois clóusulos do conlrolo e
ossegurodo o monutenÇôo de seu equilíbrio
econômico-finonceiro, desde que ocoÍro olgum dos
seguinles moiivos, devidomente outuodos em
processo:
(..)
ll - superveniêncio de foto excepcionol ou imprevisível,
estronho o vontode dos portes, que ollere
Íundomenlolmenle os condiÇÕes de execuçõo do
controto:
{.)
§ 2". Todo prorrogoçÕo de prozo deveró ser.iustiÍicodo
por escriio e previomente outorizodo pelo outoridode
compelenle poro celebror o controto."

Anolisondo o procedimento reolizodo, verificq-se que o
requerimento formulodo se regtringe o prorrogoçÕo de prozo, sem oditomento de
seu volor e o possibilidode .lurídico Íesto omporodo no ort. 57, § I ", inciso ll, e §2" do
Lei 8.666/93.

Consto no Clóusulo Sexto, item I do Controto n" 201 80204,
expressomente o possiblidode de prorrogoÇÕo de prozo.

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

Anie 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 obrigoÇõo principol, opino
no sentido de que, nõo hÓ impedimento oo oditomento controtuol poro
pronogoçôo de prozo oté o doto de 09/O9/2O1?.

Porecer nôo vinculonte, meromente opinotivo.

lloitubo, 2l de moio de 2019

Atemistokhles A. de Souso
ProcuÍodoÍ Juíídico Municipol

OAB/PA no 9.964
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