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PAREICER JUFJDICO/ 20 17l DICOM
PR(rcESiSO LICITATÓRrO il' - OO1/2017-CP

ORIEf,O - CONTRÂTAçÃO DE EMPRESÂ DE ENGENHÂRIA CÍVIL PARA
EXE.CUçÁO DOS AERVIçOS DE R.BCUPERAçÃO E COMPLEMENTAçÃO DE

2L,2OKM, DA ESTRÂDA "ITOR:IE SULO, COM RETIORMA DE FOITTES T
COLOCAçÃO DE BUEIROS NÀ ZONA RÚRAL DO MUITICÍPIO DE ITAITUBA.

ASSUNTO - EXAME DE ItrINUTA DE EDITAL E CONTRÂTO EIU
PROCEDIMEITTO LICITATÓRIO.

1 - A Comissâo dê Licitaçáo, por sua presidente, através
do Despacho de fls...., soücitou a este Procurador Parecer Jurídico acerca da
minuta do Edital e Contrato acima em referência, em cumprimento ao que dispõe
o artigo 38 da Let n" 8.666/93;

Contrato referente
respectivos €aexos;

2 - Junto a Soücitação encaminhou minuta do Edital e

a Concorrêactra Pública N. " OO1/2O17-CP, com seus

E o sucinto relatório, passarnos ao parecer:

3 - Objetiva a Municipalidade contratar com terceiros a

co[trataçáo de empresa de engenharia elvll para a execuçáo dos serviços de

recuperação e complemeatação de 2L,2O KM da estrada «Nortê Sul', com

reforma de pontes e colocaçâo de buelros na zona rural do llluaicipio de

Iteltuba, conforme especiÍicações constantes no item "DO OB.lE"lO" da minuta
do Edital;

4 - O exame jurídica prêvio das minutas dos editais de

licitação, bem como dos acordos, contratos, convênios, ou ajustes de que tÍata o

panígraio úalco do art. 38, da Lei n" A.666193, é exame o...que se restttnge à
porti luriaJco e Jonnal do ln-strtmento, flAo abrangendo @ Pa,4e técnlca
dos mesmos". (Tàolosa Filho, Benedito de, LicitaçÕes: Comentá'rios, teoria e

prática: Irei n" 8.666193. Rio de Janeiro: Forense, 2O0O, pg. 1 19)

5 - TaI exame visa a interceptação de eventual
irregularidade capaz de nulificar o procedimento nas fases subseqüentes. (com

efãto, o óryao 1uríaUo niã;o possul o poder de aprooar no sentído amplo do
termo as peças que the foram submetídírs» (idem), mas tão somente compete-

the analisar a conformidade da documentação com a legislaÇão perLinente' 
) l.
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6 - Assim, imperiosa se mostÍa a anáIise formal dos

documentos à luz dos artlgos z}() e 55 da let 8.666/93, os quais regem a matêria
relativa a forma do Edital e do Contrato, respectivamente. Ressaltando-se que

tais dispositivos estatuem os requisitos básicos à formalização dos instrumentos
(Edital e Contrato).

7 - Em detida anátise do Edital, bem como da minuta do

Contrato, verifrca-se que tais instrumentos reúnem as características e feições

ditadas pela norma reguladora da matéria no que tange a forma, o que atende as

expectativas da Lei de LicitaÇões e Contratos (Lei n' 8.666/93), refletindo a

transparência e lisura do procedimento ücitatório ora sob análise.

I - IIIITE O E;EPOSTO, este Procurador, observando a

formalidade dos documentos trazidos à análise, sobretudo no que diz respeito aos

requisitos esculpidos nos art§. 4O e 55 da lei 8.666/93, é de se constatar que as

minutas do Edital e respectivo Contrato relativos a Concorrência PrÊbüca n"
OOI l20t7 , reúnem os requisitos legais necessários à sua validade jurídica'
portanto, nada tem a opor aos citados instrumentos.

É o parecer, S. M. J.

ITAITUBA PA ot7.
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