
PÀRECER JURÍDICO/DICOM/P!,'ÍI /2O2O
0a7 / 2a20PROCE SSO LICÍTÀ óRro/PE:

CoNTRÀTO: 202A0119
ADITIVO DE ALTERÂÇÃO DE ENDEREÇOÀssuNTo:

COITIRÀIIÀDÀ: 1 R EERREIRA BORGES EIRELI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitu ra MuniciPal de ltaituba

Trata-se, o presente, dê procedimento de Pregão Eletrônico sob

o na OO'7 /202a que culminou na contratação da empresa I R FERREIRA BORGES

EIRELÍ.

consoante Memo. no 113/2020 foi solicj-tado confecÇão de Termo

Àditivo de alteraÇão de dados cadastrais (endereÇo) da empresa contratada'

Nos termos do parágrafo únlco' do artigo 38' da Lei de

LicitaÇões, veio o procedimento, para emissão de parecer prévio'

Ressalte-se, prirneiramente, que não cabe a este Procurador a

aná1ise do Ínérito administrativo (conveniência' oportunldade de sua

realj-zaÇão) , conduta que recai sobre a pessoa do Administrador Público - o

que já foi externado com a AutorizaÇâo para Aditivo' cabendo tão somente a

análise dos aspectos j urldicos-fornai s do lnstrumento contratual que visa

implementar.

O cerne da questão repousa na possibilidade de real'izaÇão de

um 1o Termo de Adilivo ao Contrato n' 20200L'79'

Demostxada a possibilidade de realizaÇão do Termo de Aditivo'

passemos. por fim, à análise de regularidade de sua forma' o que se denota

da Minuta do 1o Termo de Aditivo que segue o presente'

Satisfeito está o caput do altigo 60, da ]'ei B'666'l93 que

dispÕe:
"Àrt. 60. Os contratos e seus aditamentos serão

lavrados nas repartiçÕes interessadas, as

quais manterão arquivo cronológico dos seu

autógrafos e registro sistemático do se

§



REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PreÍeitura Municipal de ltaituba

extrato, safvo os re.Lativos a direitos reais
sobre imóveis. que se formalizam por

instrumento lavrado em cartório de notas. de

tudo juntando-se cópia no processo que the deu

origem".

Ademals, consoante se infe!e do Art. 61 da Lei Geral de

LicitaÇóes, todos os requisitos ali mencionados foram satisfeitos: constam

expressos os nomes das partes (Plefeitura Municipa1 cIâ Itaituba ê Í R

FERREIRÀ BORGES EIREII), consta ainda a finaLidade (r€aIização do 1" TerDo

dê Àditivo), o ato. que autorizou sua lavratura (Contrato no 2O2OOL19) r

número do processo licj.tatório IPE D" OO7 /2020) e, finalmente, a sujeiÇão

à Lei e as cláusulas contratuais/ o que nesta situaÇão êspecia.I verifica-
se na cláusu1a 2" que prevê o Aditlvo de alteração de endereÇo.

Isto posto considerando a documentaÇão e justificativa
apresentada e os preceitos Iegais relatlvos à questão constata-se a

possibilidade de realizaÇão do 1" Termo de Adltlvo ao Contrato em epigrafe,
visando a alteração de endereÇo da empresa contratada.

Parecer não vinculante. meramente opinativo.

Safvo melho! luizo, é cono entendemos.

Atemistokhles A, de

ITAITUBA - PA, 11 de Agosto de 2A2A

- oAB/PA n" 9.964
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