
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará 

CONTROLADORIA GERAL 
                                          Poder Executivo  

A Vsª  Excelência Sr. 

Nilson Ferreira dos Santos 

Prefeito Municipal 

  

A Controladoria Geral, responsável pelo município de Santa Barbara, nomeado através 

do Decreto nº 034\2019, nos Termos do § 1º, do art. 11 da Resolução nº 11.410\TCM de 

25 de fevereiro de 2014, declara ao Tribunal de Conta dos Municípios do Estado do Pará, 

que analisou o  presente Termo Aditivo tem por objetivo estender o prazo de vigência do 

Contrato Administrativo2507001/2018 – CPL/FME, cujo objeto consiste em SERVIÇOS 

DE REFORMA, CONSTRUÇÃO e AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE MURO, para atender a demanda 

da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ. 

 

Considerando a LEI 8,666\93. Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 

devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 

no interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 

esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 

execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

§ 3o É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 

§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade 

superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por 

até doze meses. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 

Considerando a Lei 8.666\93 Art.57 §1º III - interrupção da execução do contrato ou 

diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; dou 

conformidade ao procedimento e encaminho autos para assinatura dos contratos com a 

empresa CASA NOVA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ:08.811.324/0001-11, 

quanto a prorrogação . 

 

 

Santa Barbara do Pará 10 de julho de 2019. 

 

 

 

Joao Igor Nascimento Garcez 

Controlador Geral 
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