
REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JURíDrCO/2Ol 8/DtCOM

PROCESSO UCTTATóR|O N" - OIO/2Ol8-Tp

ASSUNTO - EXAME DE MINUTA DE EDITAL EM PROCEDIMENTO LICITAIORIO E

CONTRATO.

I - A Comissõo de licitoçõo, por seu presidenie,

oÍrovés do Despocho de f|.77, solicitou o este Procurodor Porecer Jurídico

ocerco do minuto do Editol e respeclivo Controto ocimo em referêncio,

em cumprimento oo que dispÕe o orligo 38 do Lei no 8.666/93:

2 - Junto o Solicitoçôo encominhou minuto do Edilol

e Controto reÍerente o Tomodo de Preços N. o 0'10/2018-TP, com seus

respectivos onexos;

É o sucinto relotório, possomos oo porecer:

3 - Objetivo o Municipolidode o conlroloçõo de

empreso especiolizodo em engenhorio civil poro conslruçdo do Escolo

Municlpol de Ensino lnÍonlil e Fundomenlol Nosso Senhoro de Sontono,

Rodovia Trânsamazônica c/ Rua Décima, s/n, Anexo ao Ginásio Municipal Bela Vista - CEp: 68.180-000 -
ITAITUBA.PA.

oBJETO - CONTRATAÇÃO Or EMPRESA ESPECTALTZADA EM ENGENHARTA
crvrl PARA CoNSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNTCTPAL DE ENSTNO |NFANT|L E

FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA, LOCALIZADA NA
COMUNIDADE SANTA RITA NO MUNICíPIO DE ITAITUBA _ PA.



REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PrefeituÍa Municipal de ltaituba

4 - O exome jurídico prévlo do minuÍo dos editois de

licitoçÕo, bem como dos ocordos, conirotos, convênios, ou ojustes de que

lroÍcr o porógrqfo único do ort. 38, do Lei no 8.6ó6/93, é exome ".., guê se

reslringe à porÍe jurídico e fotmol do instrumento, não obrangendo o porte

lécnico dos mesmos". (Teoloso Filho, Benedito de, LiciloçÕes: Comenlcrrios,

teorio e prótico: Lei n"B.óóól93. Rio de Joneiro: Forense,2000, pg. I l9)

5 - Tol exome viso o interceploÇÕo de everrtuol

ineguloridode copoz de nulificor o procedimento nos foses subsequetries.

"Com efeilo, o órgõo jvrídico nôo possui o podq de oprovor no senÍido

omplo do Íermo os peços guê lhe torom submelidos" (idem), mos tÕo

somente compete-lhe onolisor o conformidode do documenioçõo com o

legisloçÕo pertinenle.

ó - Assim, lmperioso se moslro o onolise Íormol dos

documenfos à luz dos oÍtigos 40 e 55 do lei 8.óóó193, os quois regem o

motério relotivo o formo do Edltol e do Controto, respectivomente.

Ressollondo-se que tois dispositivos estoluem os requisiios bÓsicos o

formolizoçÕo dos instrumentos (EdiÍol e Controto).

7 - Em deiido onÓlise do Editol, bem como do minulo

do Controto, verifico-se que tois ins'trumentos reÚnem os corocleríslicos e

feiçÕes ditodos pelo normo regulodoro do motério no que tonge o forrno,

o que otende os expeciotivos do Lei de Liciloçôes e Controtos (Lci no

Rodoviâ TrânsaÍnazônica c/ Rua Décima, s/n, Anexo ao Oinásio Municipal - Bela Vista - CDP: 68.180-000 -
IT,{I1'LB,A.PA,
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8.666193), refletindo o tronsporêncio e lisuro do procedimento licitotóri<> oro

sob onólise.

I - ANTE O EXPOSTO. este Procurodor, observondo o

Íormolidode dos documentos trozidos o onÓlise, sobretudo no que diz

respeito oos requisitos esculpidos nos orls.40 e 55 do lei 8.óóól93, é cie se

constolor que os minutos do Edilol e respectivo Conlroto relolivos o

Tomodq de Preços n' 010/2018, reÚnem os requisitos legois necessórios Ô

suo volidode jurÍdico, portonlo, nodo tem o opor oos ciÍodos inslrumenlos.

Eoporecer,S.l\.J.

l.loitubo -PA,29 de ogosÍo de 20lB
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