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Pregão G-009/2019 - Processo nº 20810/2018. 
OBJETO: RP - “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS” 
 
 
A empresa J.H.B VITA SUCOS NATURAIS LTDA. EPP vem solicitar a alteração do 
CNPJ da empresa tendo em vista a fusão dela com a empresa SABORECITRUS 
IND. E COM. DE SUCOS ALIMENTOS LTDA.  
 
A respeito, temos a considerar o que segue: 
 
A lei 8.666/93 estabeleceu em seu artigo 78, inciso VI, que é motivo de rescisão 
do contrato a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato, verbis: 
 

“Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 
. . . 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 
associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;” 

 
 
Desta forma, podemos desprender que o Contrato Administrativo, é, em regra, 
intuitu personae, portanto cabe à contratada executar o objeto, sem transferir as 
responsabilidades ou subcontratar. Porém, de acordo com o citado artigo, 
entende-se que, embora o contrato administrativo seja pessoal, ele não é 
necessariamente personalíssimo, podendo ocorrer a subcontratação, total ou 
parcial, do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, desde 
que esta condição esteja prevista no edital e no contrato. 
 
 
Analisando o Edital do Pregão G-009/2019, não há previsão para o caso em 
estudo e/ou no contrato. 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI226849,41046-A+reorganizacao+societaria+da+contratada+e+o+TCU
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Assim sendo, nos termos do art. 78, inciso VI da Lei 8666/93 (Lei de Licitações) 
fica indeferido a solicitação por determinação legal.  
 
Taboão da Serra, 16 de setembro de 2019.  
 
 
Ricardo Shigueru Kobayashi.  
Assessor Técnico I da SMA 
 
 


