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da quesLão rePousa na possibitidade de realizaÇão de
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Aditivo de alteraÇão de dados cadastrais (endereÇ

Nos termos do paráqrafo único' do artigo 38' da Lei de

LicitaÇÕes' t'"to o oto"tJi*t"tt' 
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emissão de parecer prévio'
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"':anárise do rnériro adminisLrativo (conveniêncra' 
;";.;", púb1ico - o

realizaÇão)' conduta -':;"t";"t"te a pessoa do Administrador Púb1ico -

que j á r o i e xt e rnado'.T 
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implementar '
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da Minuta do 1o Termo de

SaLisfeito eslá o cáPut do arLigo 60' da Lei B'666l93 quê

dispÕe: 
"Art. 60. os contratos e seus adilamenlos serão

lavrados nas repartiÇões interessadas ' 
as

quais manterão arquivo cronotóqico dos seus

autógrafos e regisLro sistemático do seu
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Ademais, consoante se infere do Art' 61 da Lei Geral de

LicitaÇões, todos os requisitos aIi mencionados foram satisfeitos: constam

expressos os nomes das partes (fundo MuniciPa1 de EducaÇáo e I R FERREIX'A

BoRGES EIRET,I), consta ainda â finalidade (leelizaÇão do 10 Têrúo dê

Àditi.vo), o ato/ que autorizou sua lavratura (Contrato n" 20200181) ' número

do processo licitatório (YE n" Oo1/2020) e' fj-nalmente' a suieiÇão à Lei e

aS Cláusulas contratuais, o que nesta SituaÇão eSpeCial verifica.se na

c1áusula 2" que prevê o Aditivo de alteraÇão de endereÇo'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

extrato. salvo os rel-ativos a direitos reais

sobre lmóveis. que se formalizam por

instnmento lavrado em cartório de notas' de

tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu

origem".

Parecer não vinculante, meramente opinativo'

Salvo melhor iuízo, é como entendemos'

Isto posto considerando a documentaÇão e justificativa

apresentada e os prêceitos legais relativos à quesLão constata-se a

possibilidade de realizaÇão do l"o Termo de Aditivo ao Contrato em epigrafe'

visando a alteração de endereço da empresa contratada'

AtemisLokhles A.
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