
REPÚ BLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Mu nicipal de ltaituba

PARECER JURíDrCO/20r 8/DTCOM

pRocEsso LtctTATóRto N' - ol712018-TP

OBJETO - CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIATIZADA EM ENGENHARIA

CIVIT PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR PARA ATENDER A
DÊMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAT DE AGRICUTTURA E ABASTECIAAENTO

NO MUNICíPIO DE ITAITUBA - PA.

ASSUNTO - EXAME DE MINUTA DE EDITAT EM PROCEDIMENTO TICITATóRIO E

CONTRAIO.

I - A Comissõo de Liclloç€io, por seu presidenÍe,
otrovés do Despocho de fl.78, solicitou o esÍe Procurodor Porecer Jurídico
ocerco do minuto do Editol e respeclivo ConÍroto ocimo em reÍerêncio.
em cumprimento oo que dispõe o ortigo 38 do Lel no 8.6óó193;

2 - Junto o Solicitoçõo encominhou minuto do Editol
e Controto referente o Tomodo de Preços N. ' 0l 7/20'18'TP, com seus

respectivos onexos;

É o sucinto relotório, possomos oo porecer:

3 - Obietivo o Municipolidode o conlroloçõo de
empÍeso especlolizodo em engenhorio civil poro conslruçêio do Mercodo
do Produlor poro otender o demondo do Secrelorio Municipol de
Agrlculluro e Aboslecimento no Município de lloilubo - PA, conforme
especificoçÕes constontes no item "DO OBJETO" do minuto do Editol;

4 - A obro de construçõo do Mercodo do Produtor,
segundo o Controto de Reposse n'87342512018/MAPA/CAIXA entre Uniõo
Federol, por intermédio do Ministerio do Agriculturo, PecuÓrio e
Abostecimento, represenlodo pelo Coixo EconÔmico Federol e o
Município de ltoitubo -PA, o recurso do invesiimento (reposse +

controportido) é de RS-1.158.ó20,ó9 (um milhôo, cento e cinquento e oito
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mil, seiscentos e vinte reois e sessento e nove centovos), jó incluso o BDI de
28,82%.

5 - Assim, poro o coso em comento, nos termos do
ort. 22, inciso ll, do Lei 8.óóó193. o modolidode de licitoçÔo pode ser o
tomodo de PreÇos, pois troto-se de umo obro de engenhorio cu.lo despeso
o ser reolizodo com o objeto o ser licitodo é superior o R$-330.000,00
(trezentos e trinto mil reois) e inferior o R$-3.300.000,00 (três milhões,
trezentos mil reois), volor previsto no ort. 23, inciso ll, olÍneo "b", do mesmo
Diplomo Legol ( volores otuolizodos pelo Decreto n' 9 .4121181.

ó - O exome iurídico prévio do minuto dos editois de
licitoçõo, bem como dos ocordos, conirotos, convênios, ou oiustes de que
lroto o porógroÍo único do ort. 38, do Lei no 8.666/93, é exome "... gue se
reshinge à porte jurídico e lormol do inslrumenlo, não obrongendo o porte
técnico dos mesmos". (Teoloso Filho, Benedito de, LicitoçÔes: Comentórios,
teorio e prótico: Lei n" 8.óóó193. Rio de Joneiro: Forense, 2000, pg. I l9)

7 - Tol exome viso o intercepioçõo de eventuol
ineguloridode copoz de nulificor o procedimento nos foses subsequenies.
"Com efeilo, o órgdo jurídico nôo possui o poder de oprovor no senfido
omplo do lermo os pêços gue lhe forcm submefidos" (idem), mos iÔo
somente compete-lhe onolisor o conformidode do documentoçôo com o
legisloçôo pertinente.

I - Assim, imperioso se mostro o onólise formol dos
documentos à luz dos orligos 40 e 55 do lel 8.666/93, os quois regem o
motério relotivo o formo do Editol e do Controto, respeciivomente.
Ressoltondo-se que tois dispositivos esiotuem os requisitos bósicos ô
formolizoçÕo dos insirumentos (Editol e Controto).

9 - Em detido onólise do Editol, bem como do minuto
do Controto, verifico-se que tois instrumentos reÚnem os corocterísticos e
ÍeiçÕes ditodos pelo normo regulodoro do motério no que tonge o Íormo,
o que oiende os expectotivos do Lei de Liciloções e Controtos (Lei no

8.666/931, refletindo o tronsporêncio e lisuro do procedimento licitoÍório oro
sob onólise.
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l0 - ANTE O EXPOSTO, esÍe Procurodor, observondo o
f ormolidode dos documentos trozidos o onólise, sobreiudo no que diz
respeito oos requisitos esculpidos nos orls. 40 e 55 do lei 8.óóó193, é cle se

constotor que os minutos do Edilol e respectivo Contrcto relotivos o
Tomodo de Preços n' 01712018, reÚnem os requisitos legois necessórios à
suo volidode jurídico, portonÍo, nodo tem o opor oos citodos instrumentos.

É o porecer, S. M. J.

Itoiiubo -PA,22 de outubro de 2018.
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NICIPATPROCURADO

OAB
JURíDI OMU
ANO9. 64

Rodovia Trânsamâzônicâ c/ Rua Décima, s/n, Anexo âo Ginásio MuniciPâI - Bela Vista - CEP: 68 180-000 -

ITAITUBA-PA.

\/


		2018-11-01T11:38:02-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




