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REPÚBLICA FEDERAIIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

A Secrelório Municipol de Assistêncio Sociol encominhou oo

Deportomento de Compros e Licitoçõo do Prefeituro Municipol de ltoitubo/PA -
DICOM. pedido de olteroÇõo de nome de rozôo sociol e endereço do controlodo,

referenle oo Conlroto n' 20180262.

No pedido foi informodo que o nome empresoriol possoró de CM &

EF COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME POTO EF MOIJRA SERVIÇOS DE CONSIRUÇÃO

E/REL/, bem como, o endereÇo de RoDOVIA TRANSAMAZÔNICA C/ RUA CASTELO

BERMEGUY, BAIRRO BELA VISTA POTO AVENIDA ARAMANAY COUIO (DÉCIMA

QUTNTA RUA), N'8ó8. CEP. ó8.180-420. BELA vlSTA, ITAITUBA-PA.

Nos termos do porógrofo Único, do orligo 38, do Lei de Licitoções, veio

o procedimento, poro emissõo de porecer prévio.

Ressolte-se, primeiromente, que nõo cobe o este Procurodor o onólise

do mérilo odministrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoçõo), conduto

que recoi sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o que jó foi exlernodo com o

Autorizoçôo poro Aditivo, cobendo tôo somente o ono

formois do instrumenlo controtuol que viso implementor.

lise dos ospectos jurídicos-

PARECER JU RíDICO/DICO M I 2OI 8

PROCESSO N'004/2018 - ÍP
CONIRATO N':.20180262
OBJETO: CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA

CONSTRUÇÃO DO ABRIGO INFANTIL PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIIUBA.

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO PARA ATTERAÇÃO DE NOME E ENDEREÇO

CONTRATADO: CM & EF COMÉRCIO E SERVIÇO LIDA - ME
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O cerne do queslõo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um l'
termo de oditivo oo controto n" 20180262.

Ademois. o Conkoto 2o180262, oulorizo o olteroçôo do mesmo. Neste

coso. demosiro o necessidode de oditomenÍo poro olteroçôo de nome do rozõo

sociol e endereÇo.

Demoskodo o possibilidode de reolizoçõo do Termo de Aditivo,

possemos, por fim, à onólise de reguloridode de suo formo, o que se denoio do

Minuto do lo Termo de oditivo que segue o presenle.

Solisfeito estó o coput do ortigo ó0, do Lei 8.6óó193 que dispôe:

Art. ó0. Os controtos e seus odiiomentos serõo lovrodos nos

reportiçôes inleressodos, os quois monterôo orquivo cronológico dos seus

outógrofos e regisiro sisÍemólico do seu exlroto, solvo os relotivos o direitos reois

sobre imóveis. que se formolizom por inslrumenlo lovrodo em cortório de nolos, de

ludo junlondo-se cópio no processo quê lhe deu origem".

Ademois, consoonle se infere do ort. ó1 do Lei Gerol de Licitoções,

lodos os requisitos oli mencionodos Íorom soiisfeitos: consfom expressos os nomes

dos portes (Fundo Municipol de Assislêncio Sociol e CM & EF CoMÉnCtO f senvtçO

LTDA - ME), consto oindo o finolidode (reolizoçõo do l'Termo de Aditivo), o olo,

que ouiorizou suo lovroluro (conlroto 201802ô2j, nÚmero do processo licitoiório

(Tomodo de Preço n" 004/2018 - TP) e, finolmente, o sujeiçÔo Ô Lei e os clóusulos

conlrotuois.

lsto posto, considerondo o documentoçõo e justificolivo

opreseniodos e os preceitos Iegois reloiivos ô questôo, consloto-se o possibilidode -1
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de reolizoçôo do lo Termo de Adiiivo oo conÍroto n'20180262 visondo olteroÇõo

de nome do rozõo sociol e endereço.

Porecer nôo vinculonte, meromente opinolivo.

Solvo melhor juízo, é como enlendemos.

ITAITUBA - PA, 23 de OuÍu 2018.

Alem kh Souso
Procuro rJu Municipol

. n'094015-lOAB/PA n" 9.964 - M
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