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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

PreÍeitura Municipal cie ltaatuba

PAREICER JURÍDICO/ 20 18/ DICOM

PROCESSO LICITATÓRrO N" - OO1/2O18-CP

OBJETO - CONTRÂTAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARÂ AQUISIÇÃO
DE 1 (UMÂ) EMBARóAÇÃO TIPO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF

FLWTAL) ITiNERANTE eguraoa E MoBILIADA PARÂ o wIurucÍpIo pp
ITNTUBA.

ASSUNTO - EXI\ME DE MINUTA DE EDITAL E CONTRÂTO EM
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

1 - A Comissâo de Licltaçáo, por sua presidente, através

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

minuta do Edita] e Contrato acima em referência, em cumprimento ao que dispÕe

o artigo 38 da Lei f a.666193;

Contrato referente
respectivos anexos;

2 - Junto a Solicitação encaminhou minuta do Edital e

a Concorrência Púbüca N. " OO1/2O18-CP, com seus

É o sucinto relatório, passalnos ao parecer:

3 - Objetiva a Municipalidade contratâr com terceiros

empresa especializada para aquisiçáo de 1 (uma) embarcaçáo tipo Unidade

Básica de saúde Fluwial (uBsF FLIIVIAL) itinêrante equipada e mobiliada

para o Fundo Municipal de Saúde de ltaituba - PA, conforme especificaçÕes

constantes no item "DO OBJETO" da minuta do Edital;

4 - O exame juridica prér'io das minutas dos editars de

licitaçào, bem como dos acordos, contratos, convénios, ou ajLrstes de que trata o

paÉgrafo único do art. 38, da Lei no a.6,66193, é exame u"'gue se r*trtnge à

po"t" i"Aat o e Jormat do instrumento, não dbrangendo a parte técnica

d.os mesmos". (Teolosa Filho, Benedito de, LicltaçÕes: Comentários, teoria e

prática: l,ei n" 8.666193. Rio de Janeiro: Forense, 2000, pg i 19)
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5 - Tal exame visa a interceptaÇào de eventual

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

efeíto, o ôrgão Jurídico nêo possui o Poder de aprooor no sentído dmplo do

i.nno o. pàço" qu. t}.e Íoram submetidas'(idem)' mas táo somente compete

lhe analisar a conformidade da documentação com a legislaçào peltinente'

6 - Assim, irnperiosa se mostra a análise formal dos

documentos à 1uz dos artlgos 4o e 55 da lei 8.666/93, os quais regem a matéria

relativa a forma do Edital e do Contrato, respectivamente' Ressaltando-se que

tais dispositivos estatuem os requisitos básicos à forma'1ização dos instrumentos

(Edita-l e Contrato).

7 - Em dedda análise do Edital' bem como da minuta do

Contrato, verifica-se que tars instrumentos reúnem as caÍacterÍsticas e feiçÕes

ditadas pela norma reguiadora da matéria no que tange a forma' o que atende as

expectatiuas da Lei de LicitaçÕes e Contratos (Lei n" 8 666/93)' refletindo a

transparência e lisura do procedimento licitatório ora sob analise'

a - ANTE O EXPOSTO' este Procurador' observando a

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

requisitos esculpidos nos arts. 40 e 55 da lei a'666/93' e de se constatar que as

minutas do Edital e respectivo Contrato relativos a Concorrência Pública n"

OO1/2O18 , reúnem os requisitos legais necessários à sua validade juridica'

portanto, nada tem a opor aos citados instrumentos'

É o Parecer, S. M. J'

a - PA, O2 de março de 2018t
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