
REPUB[ICA FEDERATiVA DO BRASIL

ESÍADO DO PARÁ

Prefeitu13 Muni;ip.rl de ltaituba

PARECER JUÚDICO/ 20 18/ DICOM

pRocEsso LICITATÓRIO N' - OO5/2018-CP

ASSUNTO - EXAME DE MINUTA DE EDITAL E CONTRATO EM PROCEDIMENTO
LICITATORIO.

1 - A Comissáo de Licltação' por seu presidente, âtrâvés

do Despacho de fls...., solicitou a este PÍoeurador Parecer Jurídico acerca da

minuta do Edita] e Contrato acima em referência, em cumprimerlto ao que dispõe

o artigo 38 da Lei n" E.666/93;

Contrato referente
respeclivos anexos;

2 - Junto a SolicitaÇào encaminhou miltuta do Edital e

a Concorrência Pública N. ' OO5/2O18-CP, com seus

E o sucinto relatório, passarnos ao paÍecer:

3 - Objetiva a Municipa-lidade contratálr com tcrceiros,

empresa especiallzada em engenharia civil para restabelecimento de

trafegabilidade com a recuPeraçáo de pontos criticos da Estrada do Bis em

áreas atingidas por desastres naturais no MuniciPio de Itaituba - PA'

conforme especiÍicações constantes no item "DO OBJETO'da milluta do Edital;

4 - O exame j urÍdica prévio das minutirs dos editars de

licitaÇáo, bem como dos acordos, contratos, convênios, ou ajustcs de que trata o
parágrafo único do ert. 38, da Lei n" A.666193, é exame "...que se restringe à
parte jurídica e Íorna.t do instramento, não abrangendo a Parte técnica
dos mcsmos". (Teolosa Filho, Benedito de, LicitaçÔes: Comeutários, teoria e

prática: tei n" 8.666/93. Rio de Janeiro: Forense, 2000, pg. 119)
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5 - Tal exame visa a interceptaçào de eventua-l

irregularidade capaz de nulificar o procedimento nas fases subsequentes. "com
efeito, o órgão jurídtco r'lío possui o Poder de aprouor no sentido o,mPlo do

tefino as peças que lhe Joram submetidas" (idem), mas tào somente compete

lhe analisar a conformidade da documentaçào com a legislaçào pertinente'

6 - Assim, imperiosa se mostra a anâise formal dos

documentos à luz dos artigos 4o e 55 da lei E.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 formalizaçáo dos instrumentos

(Edital e Contrato).

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

contrato, veriÍica-se que tais instrumento§ reúnem as caÍacteristicas 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" a.666193), refletindo a

transparência e lisura do procedimento licitatório ora sob artalise'

a - ANTE O EXPOSTO, este Procurador, observando a

formalidade dos documentos trazidos àãnâise, sobretudo no que diz respeito aos

requisitos esculpidos nos arts. 4O e 55 da let 8.666/93, e de se constatar que as

minutas do Edital e respectivo contrato relativos a coacorrência Pública n'
oo5/2o18 , reúnem os requisitos legais necessários à sua va-lidade jurídica,

portanto, nada tem a opor aos citados instrurnentos'

É o parecer, S. M. J.

Itaituba - PA, 19 de julho de 2018.
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