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ATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2018 
 
 

DETERMINA A SUSPENSÃO DE PRAZO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO 00011/2018 NA 
FORMA DO ART. 57, DA LEI 8.666/93. 

 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 
BANANEIRAS/PB, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal e,  

 
Considerando, que a execução da obra contratada com 

a empresa OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E 
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME, CNPJ Nº 
17.902.365/0001-04, por verificação de que existe no processo 
licitatório uma contestação com relação a tempestividade pela 
empresa concorrente. 

 
Considerando que o art. 57, da Lei de Licitações dispõe 

que: “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: 
 

III – Interrupção da execução do contrato ou 
diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 
Administrativo; 

 
 Considerando, a Cláusula Sétima que dispõe sobre os 
Encargos e responsabilidade da Contratante:  

b) emitir ordens de início e de paralisação dos 
serviços. 

 
RESOLVE 

1. Determinar a suspensão do prazo de vigência do 
contrato 00011/2018, através de tomada de preço 
nº 00007/2017, contrato nº 000    11/2018, 
amparado na Lei 8666/93,  
 

2.  Determinar a suspensão cronograma físico 
financeiro e a vigência do Contrato nº 00011/2018- 
CPL, até que seja sanada a incompatibilidade de 
informações de área licitada diante da aprovação 
do projeto.  

 
Bananeiras, 03 de agosto de 2018. 

 
 

 
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

Prefeito Constitucional de Bananeiras 
 

 

 


