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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JURíDICO/2Ol 8/DICOM

PRocE§so tlclTATóRlo N" - ol l/2018'TP

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA

ctvtl PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E

FUNDAMENTAL ÍIRANDENTES III, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTO

ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

ASSUNTO - EXAME DE MINUTA DE EDITAL EM PROCEDIMENTO LICITATORIO E

CONTRATO.

I - A Comissõo de Licitoçõo, por seu presidente,

otrovés do Despocho de Íil.76, solicilou o esle Procurodor Porecer Jurídico

ocerco do minuto do Editol e respectivo Controto ocimo em reÍerêncio,

em cumprimento oo que dispÕe o ortigo 38 do Lei no 8.666/93;

2 - Junto o Solicitoçõo encominhou minuto do Editol

e Controlo referente o Tomodo de Preços N. " 0l 1/2018'TP, com seus

respectivos onexos;

É o sucinto relotório, possomos oo porecer

3 - Objetivo o Municipolidode o conlroloçõo de

empÍeso especiolizodo em engenhoriq civil poro conslruçôo do Escolo

Municipol de Ensino lnfonlil e tundomenlol Tkodenles lll, locolizodo no
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Comunidode Sonlo Antônio no Município de lloilubo, conÍorme

especificoções consÍontes no item "DO OBJETO" do minuto do Editol;

4 - O exome jurÍdico prévio do minuto dos editois de

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

troto o porógroio Único do orl. 38, do lei n'8.óóó193, é exome "..' que se

reshínge à porte jurídico e Íormol do inslrumento, não abrongendo o po e

lécnica dos mesmos". (Teoloso Filho, Benedito de, Licitoções: Comentórios,

teorio e prótico: Lei n" 8.óóó193. Rio de Joneiro: Forense, 2000, pg. I l9)

5 - Tol exome viso o interceploÇÕo de eveniuol

ineguloridode copoz de nulificor o procedimento nos foses subsequentes.

"Com efeilo, o órgão jurídico nôo possuÍ o poder de oprovor no senfido

omplo do Íermo os pêços gue lhe forom submefidos" (idem), mos tÔo

somente competeJhe onolisor o conformidode do documentoçÕo com o

legísloçÕo pertinente.

6 - Assim, imperioso se mostro o onólise formol dos

documentos ô luz dos orligos 40 e 55 dq lei 8.6óó193, os quois regem o

motério relotivo o formo do Editol e do Controto, respectivomenÍe.

Ressoltondo-se que iois dispositivos estotuem os requisitos bósicos à

formolizoçõo dos instrumentos (Editol e Controto).

7 - Em detido onólise do Editol, bem como do minuto

do ConÍroto, verifico-se que tois instrumentos reúnem os corocterísticos e
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feições ditodos pelo normo regulodoro do motério no que tonge o formo,

o que otende os expectotivos do Lei de Licitoções e Conirotos (Lei no

8.666193), refletindo o ironsporêncio e lisuro do procedimento licilotório oro

sob onólise.

I - ANTE O EXPOSTO, este Procurodor, observondo o

formolidode dos documentos hozidos ô onólise, sobretudo no que diz

respeito oos requisitos esculpidos nos orls. 40 e 55 do lei 8.6óó193, é de se

constotor que os minutos do EdiÍol e respectivo Controio relotivos o

Tomodo de Preços n' 01 l/2018, reúnem os requisitos legois necessórios à

suo volidode jurídico, portonto, nodo tem o opor oos citodos instrumentos.

É o porecer, S. M. J.

ATEMISTOKHTES A. DE SOUSA
PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAT

oAB/PA N.9.9ó4
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