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

EF COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA . ME OOTO EF MOURA SERV/ÇOS DE CONSIRUÇÂO

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

BERMEGUY, BAIRRO BELA VISTA poTo AVENIDA ARAMANAY COUTO (DÉCIMA

QUTNTA RUA), N'8ó8, CEP. 68.180-420, BELA VISTA. ITAITUBA-PA.

Nos termos do porógrofo Único, do ortigo 38. do Leide Licitoções, veio

o procedimento, poro emissõo de porecer prévio.

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

do mérito odminislroiivo (conveniêncio, oporlunidode de suo reolizoçõo), condulo

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

Autorizoçôo poro Aditivo, cobendo tôo somenle o onólise dos ospectos jurídicos-
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formois do ínstrumento controtuol que viso implementor.

O Secretório Municipol de EducoçÕo encominhou oo Deportomento

de Compros e Licitoçôo do Prefeituro Municipol de ltoiiubo/PA - DICOM, pedido

de olieroçõo de nome de rozõo sociol e endereço do controtodo, referenle oo

Controlo n' 20180142.
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O cerne do queslôo repouso no possibilidode de reolizoçõo de um 3'

termo de odilivo oo conlroto n' 2Ol.8O142.

Ademois, o Controlo 20180142, oulorizo o olleroçôo do mesmo. Nesle

coso, demosÍro o necessidode de oditomento poro olteroçõo de nome do rozõo

sociol e endereço.

Demosirodo o possibilidode de reolizoçÔo do Termo de Aditivo,

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

Minuto do 3'Termo de odilivo que segue o presente.

Sotisfeito está o coput do ortigo ó0, do Lei 8.666/93 que dispõe:

Art. ó0. Os conlro'tos e seus odilomenios serôo lovrodos nos

reportições interessodos, os quois monterõo orquivo cronológico dos seus

outógrofos e regislro sistemólico do seu extroto, solvo os relotivos o direitos reois

sobre imóveis, que se formoiizom por insÍrumento lovrodo em cortório de nolos, de

tudo junlondo-se cópio no processo que lhe deu origem"'

Ademois, consoonte se infere do orÍ. ó'l do Lei Gerol de Liciloçôes,

todos os requísilos oli mencionodos forom sotisfeitos: constom expressos os nomes

dos porles (Fundo Municipol de Educoçõo e CM & EF COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

- ME), consto oindo o finolidode (reolizoçôo do 3o Termo de Adilivo), o oto. que

outorizou suo lovroturo {controto 201801 42), número do processo licilotório

(Processo de Tomodo de Preços n'002/2018 - TP) e, finolmente, o sujeiçôo à Lei e

os clóusulos conlrotuois.

lslo poslo. considerondo o documenloçôo e iusÍificotivo

opresentodos e os preceitos legois relotivos ô queslôo, constoÍo-se o possibilidode &
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de reolizoçôo do 3" Termo de Aditivo oo conÍoto no 20180142 visondo olteroçôo

de nome do rozõo sociol e endereço.

Porecer nôo vinculonte, meromenle opinotivo.

Solvo melhor juízo, é como entendemos'

ITAITUBA - PA. 25 de Outu 2018.
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