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PARECER JURíDICO/2OI 8/DICOM

PROCESSO UC|ÍAIóRIo N" - Ol6/20t8-TP

OBJEÍO - CONTRAIAÇÃO OE EMPRESA ESPECIATIZADA EM ENGENHARIA CIVIT PARA

CONSTRUÇÃO DO ESIÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA.

ASSUNTO - EXAME DE MINUTA
CONIRATO.

DE EDIIAI EM PROCEDIMENTO TICIÍATÓRIO E

1 - A Comis§õo de Llcltoçõo, por seu presidente, oÍrovés

do Despocho de fl. óó, solicilou o este Procurodor Porecer Jurídico ocerco do

minuto do Editol e respectivo Conlroto ocimo em referêncio, em cumprimenlo oo

que dispôe o orllgo 38 do Lei n" 8.ó66193;

2 - Junto o Solicitoçôo encominhou minulo do Editol e

Controto referente o lomodo de Preços N. " 016/2018-TP, com seus respeclivos

onexos;

É o sucinto relotório, possomos oo porecer:

3 - ObjeÍivo o Municipolidode o conlroloçõo de empreso

especlolizodo êm engênhoÍlo civil poro conslruçõo do Estódio de Esporles em

lloitubo - PA, conforme especificoÇões constonles no ilem "DO OBJETO" do

minuto do Editol:

4 - A obro de conslruçôo do Esiódio de Esporle em

Itoiiubo - PA, segundo o Controlo de Reposse n" 869713/2018/ME/CAIXA enke

Uniõo Federol. por intermédio do Ministério de Esporte, representodo pelo Coixo

Rodoúa Transá$âzônica c/ Rua Décimâ, s/Í1, Anexo âo Ginásio Municipal - Bela vista - cEPi 68.180-000 -

ITAITUBA-PA.
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Econômico Federol e o Município de ltoitubo -PA e Projelo Bósico do Obro - o

recurso do investimento (reposse + conlroporlido) é de R§-1.395.804,60 (um

milhõo, lrezenlos e novento e cinco mil, oitocentos e quolro reois e sessento

centovos), jó incluso o BDI de 23,38%.

5 - Assim, poro o coso em comenlo, nos iermos do or1.22'

inciso ll, do Lei 8.óóó193, o modolidode de liciloçõo pode sero tomodo de Preços,

pois troto-se de umo obro de engenhorio cujo despeso o ser reolizodo com o

objeto o ser licitodo é superior o R$-330.000,00 (lrezentos e trinlo mil reois) e inferior

o RF3.300.000,00 (Írês milhões, lrezentos mil reois), volor previsto no ort.23, inciso

ll. olíneo "b", do mesmo Diplomo Legol (volores oluolizodos pelo Decrelo no

9.412/18]'.

ó - O exome iurídlco prévio do minuto dos editois de

licitoçôo, bem como dos ocordos, controtos, convênios, ou oiustes de que troto o

porágroÍo únlco do ort. 38, do tei n'8.óóó193, é exome "... gue sê reshinge à porle

jurídico e lormol do insÍrumenlo, não obrongendo o porte lécnico dos mesmos".

(Teoloso Filho, Benedito de, Licitoções: Comentórios, ieorio e prolico: Lei n'

8.66ó/93. Rio de Joneiro: Forense, 2000, pg. I l9)

Rodovia Transâmâzônicâ c/ Rua Décimâ, s/n, Anexo âo Gúrásio Municipal - Bela vista - CEP: 68.180-000 -

ÍTAITUBA.PA.

7 - Tol exome viso o interceploçõo de eventuol

irreguloridode copoz de nulificor o procedimenlo nos foses subsequenÍes. "Com

efeilo, o óryão jurídico nôo possui o poder de oPrcYq no senrido omplo do termo

os peços gue ,he iorom submelidos " (idem), mos lôo somente compete-lhe

onolisor o conformidode do documentoçõo com o legisloçõo pertinenle.
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8 - Assim, imperioso se mosiro o onúlise formol dos

documenlos à luz dos ortigos 40 e 55 do lei 8.ó6ó193, os quois regem o molério

relotivo o formo do Editol e do Conlroto, respeclivomente. Ressollondo-se que

tois disposilivos estotuem os requisitos bósicos à formolizoçõo dos instrumenlos

(Editol e Controio).

9 - Em deiido onólise do Editol, bem como do minuto do

Conlrolo, verifico-se que lois inslrumentos reÚnem os corocteríslicos e feições

ditodos pelo normo regulodoro do moiério no que ionge o formo, o que otende

os expeclotivos do Lel de Liciloções e Controlos (Lei n'8'óóó/93), reflelindo o

lronsporêncio e lisuro do procedimento licitotório oro sob onólise.

l0 - ANTE O EXPOSIO, esle Procurodor, observondo o

formolidode dos documentos trozidos à onólise, sobreludo no que diz respeito oos

requisitos esculpidos nos orls.40 e 55 do lei 8.66ó193, é de se conslotor que os

minutos do Editol e respectivo Controlo relotivos o Tomodo de Preços n'01ó/2018,

reúnem os requisilos legois necessórios à suo volidode jurídico, portonto, nodo

lem o opor oos citodos instrumenios.

E o porecer, S. M. J.

lioiÍubo - PA. l8 de ouÍubro de 2018

AIEMISTOKHTES A. DE SOUSA
PROCURADOR JURíDrcO MUNICIPAL

oAB/PA No 9.9ó4
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