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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

O Secrelório Municipol de Educoçõo encominhou oo

Deporlomento de compros e Licitoçõo do PrefeiÍuro Municipol de ltoiiubo/PA -
DICOM, pedido de olteroçôo de nome de rozôo sociol e endereço do

controlodo, referente oo Controlo n" 20180310

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

EF COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA . ME OOTO EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

E,REL,, bem como, o endereço de RODOVIA TRANSAMAZÔNICA C/ RUA CASTELO

BERMEGUY, BAIRRO BELA VISTA OOTO AVENIDA ARAMANAY COUTO (DÉCIMA

QUINTA RUA), N" Bó8, CEP. 68.180-420, BELA VISTA, ITAITUBA-PA.

Nos termos do porógrofo Único, do ortigo 38. do Lei de LicitoçÔes,

veio o procedimenlo, poro emissôo de porecer prévio.

Ressolle-se, primeiromente, que nõo cobe o este Procurodor o

onólise do mérito odminlslrotivo (conveniêncio, oportunidode de suo reolizoÇõo),

condulo que recoi sobre o pessoo do Adminislrodor PÚblico - o que jó foi

externodo com o Aulorizoçõo poro Aditivo. cobendo lõo somente o onólise dos

ospectos jurídicos-formois do insÍrumento coniroluol que viso implemenior.

PARECER JU RíDICO/DICO M I 2O1 8

PROCESSO N" 002/2018 - CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 059/201 I
CONTRATO N":20180310

oBJEIO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ÉM ENGENHARIA CIVIL PARA

REFORMA DA ESCOLA E R

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA D

PROF. MARIA DO SOCORRO JAC

EVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E PISO,

A QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MEDIO

OB LOCALIZADA NO MUNICíPIO DE ITAITUBA

ASSUNIO: PEDIDO DE ADIIIVO PARA ALTERA ÃO DE NOME E ENDER o
CONTRAIADO: CM & EF COMÉRCIO E SERVIÇO LIDA - ME
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O cerne do questõo repouso no possibilidode de reolizoçôo de um

l' lermo de oditivo oo controto n" 2018031 0.

Ademois. o Controlo 20180310, outorizo o olteroçÕo do mesmo'

Nesle coso, demoslro o necessidode de odilomento poro olleroçõo de nome do

rozõo sociol e endereço.

Demostrodo o possibilidode de reolizoçõo do Termo de Aditivo,

possemos, por fim, ô onólise de reguloridode de suo formo, o que se denolo do

Minuto do l'Termo de oditivo que segue o presente.

Art. ó0. Os conlrotos e seus odilomenios serôo lovrodos nos

reporliÇões inleressodos, os quois monterõo orquivo cronológico dos seus

outógrofos e registro sistemótico do seu extrolo, solvo os relolivos o direitos reois

sobre imóveis, que se formolizom por inslrumento lovrodo em corÍório de notos,

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

Ademois, consoonle se infere do ort. ól do Lei Gerol de LiciÍoções,

todos os requisitos oli mencionodos forom solisfeitos: constom expressos os nomes

dos portes (Fundo Municipol de Educoçõo e CM & EF COMÉRC|O E SERVTÇO LTDA

- ME), consto oindo o finolidode {reolizoçõo do l'Termo de Adilivo}, o oto, que

oulorizou suo lovroluro (controto 20180310), número do processo liciiolório
(Processo de Conconêncio Público n 00212018 - Cp) e, finolmente, o sujeiçôo à
Lei e os clóusulos conlroluois.

lsto posto, considerondo o documentoçõo e justificotivo

opreseniodos e os preceilos legois relolivos ô queslõo, consloto-se o possibilidode

Sotisfeito esló o copul do ortigo ó0, do Lei 8.666193 que díspõe:

,@



RTPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitu ra MuniciPal de ltaituba

de reolizoçõo do l" Termo de Aditivo oo controto n'20180310 visondo olleroçôo

de nome do rozôo sociol e endereço.

Porecer nôo vinculonte, meromente opinotivo'

Solvo melhor juízo, ó como entendemos.

ITAITUBA - PA, 23 de Outu 2018.

Alem so

PÍocu ÍJ nicipol
094015- IOAB/PA n'9.9 .no


		2018-10-26T10:12:18-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




