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PROCESSO ],ICITÀIóRTO N" 27L22O17 /OOr - DL
CONIRÀTO: 2078 / 002

DÀ OBRÀ DÀ CRECHE PORTE'8" NO BAIRRO PIRÀCÀNÃ NA ZONA
URBANÀ DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.
OB,TETO: CONTINUÀÇÃO

ÀSSI'NIrc: ÀDITIVO DE ÀLTERÀÇÃO DE RÀZÃO SOCIÀI,
CONIT,ÀTÀDÀ: MONTEIRO E ÀRÀÚJO LTDA _ ME

I - Trata-se, o
Licitaçâo sob Ao 2172201'1 /OOt
I.,ÍONTEIRO E ARÁUJO ],TDA - ME.

presente, de procedimento de Dispensa de
- DL gue culminou na contratação da empresa

II - Consoante Memo. No 150/2020 foi solicitado confecÇão de
Termo Àditivo de alteraÇão de dados cadastrais (razâo sociaL e natuxeza
jurldica) da ernpresa contratada,

fII - Nos termos do parágrâfo único, do artigo 39, da Lei de
LicitaÇÕes, veio o procedimento, para emissão de parecer prévj-o.

RessaLte-se, primeiramente, que não cabe a este procurador a

aná1ise do mérito administrativo (conveniência, oportunidade de sua
realizaÇáo), conduta guê recai sobre a pessoa do Adninj.strador público - o
gue já foi externado com a Àutorização para Aditivo. cabendo tão somente a

anáIige dos aspectos j urldicos-formai s do instrumento contratual que visa
implenentar.

I1, - O cerne da guestáo repousa na possibilidade de realizaÇão
de um 6" Termo de Àditivo ao Contrato n" 21lg/002.

Àdemais. o Contrato autoriza a al-teraÇão do mesmo. Neste caso,
demostra a necessidade de aditâmento de alteração de razão social.

\, - Dêmostrada a possibil-i.dade de realizaÇão do Termo de

Aditivo, passemos, por fim. à anáLise de regularidade de sua forma, o que

sê denota da Mj-nuta do 60 Termo de Adi.tj-vo que segue o presênte.
Satisfeito êstá o caput do artigo 60, da tei 9.666/93 que

dispõe:

"Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão
lavrados nas repartições interessadas, as

quais manterão arquivo cronoJ-óqico dos seus
autóqrafos e registro sistemático do seu
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extrato, salvo os rêlativos a direitos reais
sobre imóveis, que se formalizam por

instrumento lavrâdo em cartório de notas, de

tudo juntando-se cópia no processo gue the deu

origem".

Àdemais, consoante se j-nfere do art. 61 da Lei Geral de

LicitaÇões, todos os requisitos ali mencionados foram satj.sfeitos: constam

expressos os nomes das partes (Munj-clpio de Ítaituba e MONTEIRo E ÀRÂÚ,lo

LTDÀ) , consta ainda a finalidade (realizaÇão do 60 Termo de Aditivo), o

ato, que autorizou sua lavratura (Contrato no 2078/0O2), núrnero do processo

licitatório (Dispensa de Li-citaÇão no 2-1122Q71 /O0l) e, fj-nalmente, a

sujeição à Lei e as cláusulas contratuais, o que nesta situaÇão especial
verifica-se na cláusula 1'que prevê o Aditi.vo de alteração de razão social ,

l/I - Isto posto considerando a documentaÇão e justificativa
apresentada e os preceitos legais relativos à guestão constata-se a

possibilidade de realizaçâo do 6o Termo de Àditivo ao Contrato em epígrafe,
visando a alteraÇâo de razão social e natureza juridica da empresa
contratada,

Parecer não vinculante, meramente opinativo,
Salvo melhor )uízo, é entendemos.

ITÀITUBÀ - P uoho de 2020.

ÀteEi s Sousa

Procurado Juri clpal
oÀB 4nô
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