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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASII

ESTADO DO PARÁ

Prefeiturâ Municipal de Itaituba

CONTRATADA: IDL SERVIÇOS E CoNSTRU ÇÔES LTDA - EPP

O Coordenodor Municipol de plonejomento encominhou oo
Deportomenio de compros e LicitoÇôo do preÍeiluro Municipol de lloitubo/pA - DlcoM,
pedido de olÍeroÇÕo de sócio, referenle oo controro n.. 201803ó4 (Memo. coopLAN/
CCP n.o 357 /2019).

Anexo oo pedido veio: Cano O23l2Ol9 do empreso Conlrolodo; AlteroÇÕo
conlroluol do sociedode Empresório; Termo de ourenticoçÕo (JUCEPA); cópios do RG e
cPF do sócio Noor GuimorÕes Folcôo Neto; e Juslificotivo do secrerório Municipol de
lnÍroestruluro.

Nos termos do porógrofo único, do ortigo 3g, do Lei de Licitocoes. veio o
procedimento. poro emissÕo de porecer prévio.

Ressolle-se, primeiromente. que nÕo cobe o esre procurodor o onórise do
mérito odminislrolivo (conveniêncio, oporlunidode de suo reolizoÇôo), conduto que recoi
sobre o pessoo do Administrodor púbrico - o que jó roi externodo com o AutorizoçÕo poro
Adilivo, cobendo tôo somenle o onólise dos ospectos jurídicosjormois do instrumento
conlroluol que viso implemenlor.

O cerne do questÕo repouso no possibilidode de reolizoçÕo de um Termo
de Aditivo oo conrroto n." 20rg03ó4, poro ret;rodo do sociedode do sócio DroGo
VENTURIERI 8ARRA, POrO O SóCiO dirETOr NAOR GIMARÃES FALCÀO NETO, qUC POSSOTO O

o sócio responsóvel legol pelo sociedode.

PAR EC ER J U R íD ICO/PMI/D ICOM / 2O2O

o ÇTARP co SSE to c T R o N 0 5 802 RP E so
CONTRATO N.o:201803ó4
ASSUNTO: PEDIDO DE ADtTtVO pARA ALTERAÇÃ
INCLUSÃO DE SOCIO.

O DA SOCIEDADE DA EMPRESA, RETIRADA E

IOMADA DE
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É importonie esclorecer que nÕo é o rozÕo sociol' nem o denominoÇÕo'

tompouco os pessoos noturois que integrom o quodro de sócios que võo definir o

personolidode otribuído o umo pessoo iurídico'

A personolidode jurídico e okibuÍdo por meio do regislro dos otos

constituiivos, nele se overbondo todos os modificoções ocorridos nos seus lermos (ori 45

do Código Civil).

Portonlo, eveniuois olieroÇões nos elementos que compÕem o oto

consiitutivo nÕo signiÍicom que houve modiÍicoçõo no personolidode jurídico olribuído o

empreso. Por exemplo, mudor o quodro de sócios de umo empreso limitodo nÕo significo

que o personolidode iurídico Íoi olterodo' Elo permonece Íigorosomente o mesmo'

porém, com seu quodro de sócios ollerodo'

É o que se Posso, tombém, com os olleroçôes no rozÕo sociol ou

1.155 e

tlvo dos

Logo, o

um dos

óól?3. Apesor de esse oludido oÍiigo prever

"o olleroçôo sociol ou modiÍicoçÕo do fino

prejudique o execuçÔo do coniroÍo"' o

que o

denominoçõo otribuído às sociedodes em gerol' O nome empresoriol (orls'

seguintes do Código Civil) constitui um dos elemenlos integrontes do olo conslitu

sociedodes em gerol lotl ' 997' inciso ll e ort' 1054' ombos do Códiqo Civil)'

mudonço noo importo umo modificoçÕo no personolidode iurídico' mos sim

elementos contidos no coniroto sociol'

Justomenle por esse motivo nÕo se pode oÍkmor que o olteroçÔo do nome

do empreso ou do seu quodro de sócios corocterizo cessôo controiuol somenle hoveró

cessôo conirotuor quondo o controtodo deixo esso posiçÕo e o tronsÍere poro lerceiro' E

o que ocorre, por exemplo' quondo o Empreso X Lidq' cede suo posiçÕo poro o Empreso

Y S.A.

Tombém poderio ser cogilodo o necessidode de rescindir o conlrolo com

bose no ort. 78. lnciso Xl, do Lei n'' 8 ó

rescisÕo seró cobível quondo ocorrer

ou do estruluro do emPreso' que

"olleroçoo sociol" nÕo ê suÍicienle poro o êxtinÇÕo do ojuste

lidod
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Emboro os olteÍoções do quodro socielório e do rozÕo sociol constiluom

"olteroçõo sociol", o portir do signiÍicodo omplo desso expressôo, deve-se observor que o

lei condiciono o rescisÕo à consloloçõo de que esso mudonço couse prejuÍzo o

execuÇôo do conlroto.

A modificoçÕo do quodro sociol do pessoo jurídico em onólise, nÕo

ocosiono risco olgum oo bom desenrolor do ÍeloÇÔo controtuol, montendo-se os

finolidodes do empreso exercido pelo sociedode, o regro do ort.78, inciso xl do Lei de

Licitoçôo, nÕo lncidiró sobre o situoÇôo êm exome.

Poro o olteroçÕo do sociedode do empreso, relÍoro e inclusÕo de sócio'

recomendo-se o ediçÕo de lermo oditivo, que devêró ser publicodo no lmprenso oficiol,

nos termos do orl. ó I , porógrolo Único do Lei n.' 8 ó6ó193.

lsto poslo, considerondo o documentoçÕo e iustiÍicotivo opresenlodo e os

preceilos legois relotivos à queslÕo, constoto-se o possibilidode de reolizoçÕo de Termo

cle Aditivo oo Controlo n.'201803ó4 visondo o olteroçÕo em opreço.

Porecer nÕo vinculonle, meromenle oplnolivo'

Solvo melhor ju2o, é como enlendemos.

lloilubo - PA, 02 de joneiro de 2020

Ale Souso
Procurod Municipol

OA PA n.o 64
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