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Trata-se, o presente, de procedimento de Pregão EletrÔnico sob
o no 0Q1 /2020 que culminou na contrataÇão da empresa 1R FERREIRÂ BoRGES

EIRELI .

Consoante Memo. no 350/2A20 foi soticitado confêcÇão de Termo

Aditivo de alteraÇâo de dados cadastrais (endereÇo) da empresa contratada.

Nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da Lel de

LicitaÇões, veio o procedimento. par:a emissão de parecer prévio.

Ressalte-se, prlmeiramente, que não cabe a estê Procurador a

aná1isê do mérito administrativo (conveniência. oportunidade de sua

realizaÇão), conduta que recai sobre a pessoa do Àdministrador Público - o

que já foi externado com a Autorização para Adltivo, cabendo tão somente a

anál,ise dos aspectos i uridicos-formai s do instrumento contratual que vlsa
j.mplementar.

o cerne da questão repousa na possibllidade de realizaÇão de

um 10 Termo de Aditivo ao Contrato no 20200180.

Demostrada a possibilidade de realizaÇão do Termo de Aditivo,
passemos, por fim, à anáfise de regularidade de sua forma. o que se denota

da Minuta do 1" Termo de Aditivo que segue o pxesentê.

Satisfeito está o caput do artiqo 60, da Lei 8.666/93 que

dispõe:

"Àrt. 60. Os contratos e seus aditamentos serâo
lavrados nas repart.iÇÕes interessadas, as

quais mant.eráo arqulvo cronológico dos seus

âutógrafos e registro sistemático do seu
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extrato, salvo os refativÔs a direitos rears

sobre imôveis, que se formalizam pol:

instrunento Iavrado em cartório de notas' de

tudo iuntando-se cópi'a no processo que the deu

origern".

Ademais, consoante se infere do Art' 61 da Lei Geral de

ri-ii-â.õês- todos os requi-sitos ali mencionados foram satisfeitos: constam

";;t";;" 
:t nomes das partes (Fundo MuniciPal dê saúde ê r R FIRRETB'a

BoRGEs EIRELI). consta ainda a finalidade (rêalizaÇão do X" Têroo de

Àditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (contrato n" 2O200180) ' número

do processo licitatório (w ír" Oo7 /2020) e' finalmente' a sujeiÇão à Lei e

asCIáusulaSContratuais,oquenestasituaÇãoespecialverifica-sena
cláusula 2" que prevê o Aditivo de alteração de endereÇo'

lsto PosLo considerando
Iegai s

1o Termo de Àditivo ao contrato em epÍgrafe'

visando a alteraÇáo de endereço da empresa contratada'

Parecer não vinculante, meramente opinativo'

salvo melhor )nizo, ê como entendemos'

apresentada e os Preceitos
possibilidade de realizaÇão do

Atemistokhles A.

a docuÍnentaÇão e

retativos à questão

oAB/PA n' 9.964

justificativa
constata-se a
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