
REPÚ BLICA TEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Preíertura M u nicip,,l de ltartubã

PARECER JUFjDICO/ 20 l8/DICOM
PROCESSO LICITATÓRIO N" - OO5/2O18-TP

oBJETO - CONTRATAçÃO DE EMPR.ESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA

õiff;ARA-AMiLnçEb Do cALPÃo coBERTo EM F§rRUruRA MErrÚIcA
PARA ADEQUAçÃO Ni9CFSSÁRIA NA SEDE DÀ ASSOCIAçÃO POS IDOSOS NA

CIDADE DE ITATAITUBA-PA.

ASSUNTO - EXÀME DE MII{UTA DE EDITAL EM PROCEDIMENTO
LICITATORIO E CONTRATO.

1 - Â Comissão de Licitaçáo, por suâ presidente, através

do Despacho de fls. ..., solicitou a este Procurador Parecer Juridico acerca da

minuta do Edital e respectivo Contrato acima em referência, em cumprimento ao

que dispõe o artlgo 3E da Lei n" 8-666193;

2 - Consta no presente certame: solicitaçáo de despesa;

oFÍclo N" t4612078 - GAB/SEMDAS; CONVÉNiO N" 3412018; Declaração de

previsão orçamentária de contraparÚda; Memorial descritivo e especificações

iécnicas; despacho da autoridadé para que o setor competente provide-ncie a

pesquisa de preço'e informe a existência de recursos orçamentários; Justificativa
à" pr"ço; dáspacho dô departamento de contabilidade informando a dotaÇão

oiçá-"rri,iti" àisponivel para atender a demanda; Autorizaçáo; Declaraçào de

adequaçáo orçarnentária e finarceira; PORTARIA GAB/PMI N' 0010/2018;

À",áriràçao de abertura de processo licitatório; autuaçâo do processo licitatório;

á""pr"nã de encaminhamento dos autos à assessoria juridica para aláise e

p"rà""r; minuta do edital e anexos, bem como, minuta do contrato'

E o sucinto relatório, passarnos ao pa-recel:

3 - Objetiva a Municipalidade contratar com terceiros a

construçâo de Abrigo Infantil, conforme especificações constantes no item "DO

OBJETO' da minuta do Edital;

4 - O exame juridico prér'io da minuta dos editais de

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

;;hi" único do art. 38, da iei n" a.666t93, é exame u"'que se testrTlge à
'p"ii iAai"" e Jonnat ào lnstnrmento, ndo abrangendo d ParÍe têcnlcd
ào" ri."^o"". (Tãolosa Fi1ho, Benedito de Licitaçoes: comentários, teoria e

prática: Lei n" 8.666/93. Rio de Janeiro: Forense, 2000, pg' 119)

5 - Tal exame visa a interceptação de eventual

irregularidade capaz de nulificar o procedimento nas fases subseqüentes' "Com

Rodovia 'lransamazónica c/ Rua Décima, s/n An€xoJÉ;]iãisio Municipal - Bela Vistâ CEP 168 l80 000 tr



-§
!.1I

e§,
REPÚBLICA IEDERATIVA DO BRASIL

EslADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

eJeito, o órgao iurídico não possuí o poder de aprovar no sentido o,mplo do
ierrro as peças que the Joram stbmetidas" (idem)' mas táo somente compete

the analisar a coniormidade da documentação com a legislaçáo pertinente'

6 - Assim, imperiosa se mostra a análise formal dos

documentos à 1uz dos artigos 40 e 55 da lei 8.666/93, os quais regem a matéria

relativa a forma do Edita-l e do contrato, respectivamente. Ressaltando-se que

tais dispositivos estatuem os requisitos básicos à formalizaçáo dos instrumentos

(Edital e Contrato).

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

contrato, verifica-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 licitâtório ora sob analise'

8 - ANTE O EXFOSTO, este Procurador, observarrdo a

forma-lidade dos documentos trazidos à anáise, sobretudo no que diz respeito aos

requisitos esculpidos nos arts. 4O e 55 da lei 8'666/93, é de se constatar que as

minutas do Edital e respectivo Contrato relaüvos a Tomada de Preços n"

oo5/2o18,reúnemosrequisitoslegaisnecessáriosàSual'alidadejurídica,
portaÍrto, nada tem a opor aos citados instrumentos'

É o parecer, S. J

ProcuradoÍ A N'9964
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