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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PreÍeitura Municipal de ltaituba

PARETCER JURÍDICO/20 18/DIcoM

PROCESSO LICITATÓRIO No - OO4/2O18-CP

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAL]ZADOS EM ENGENHARIA
CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA,

ÀSSUNI1O - EXAME DE MINUTA DE EDITAL E CONTRATO EM PROCEDIMENTO
LICITATORIO.

1 - A Comissão de Licitação, por seu presidente, através

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

minuta do Edital e Contrato acima em referência, em cumprimento ao que dispõe

o artigo 38 da Lei n" 8.666/93;

2 - Consta no presente certame: solicitação de despesa da

Secretar-ia Municipal de Infraesirutura; justificativa; Convênio n" 82/201Q plano

de trabalho; especificação técnica; planilha orçamentária, cronograma fisico-

financeiro; despacho do Prefeito Municipat de ltaituba para que o setor

competente elabore o orçamento básico e informe a existência de recursos

orçamentários para cobertura das despesas; despacho do departamento de

contabi-lidade informando a dotaçáo orçamentária disponível para atender a

demanda; declaraçáo de adequaçâo orçamentária e Íinanceira; Portaria GAB/PMI

O2OL l20l8 que nomeia José Ribamar Almeida para compor a Presidência da

Comissão de Licitação; autorizaçáo de abertura de processo ücitatório; autuaçáo

do processo licitatório; despacho de encaminhamento dos autos à assessoria
jurÍdica para análise e parecer; minuta do edital e anexos, bem como, minuta do

contrato;
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É o sucinto relatório, passaÍnos ao parecer:

3 - Objetiva a Municipalidade contrataÍ com tercerros

serviços especia-lizados em engenharia civil para paúmentaçáo de vias urbanas

no Município de Itaituba - PA, conforme especificações constantes no item "Do

OBJETO" da minuta do Edital;

4 - O exame jurídica prévio das minutas dos editais de

licitaçáo, bem como dos acordos, contratos, convênios, ou ajustes de que trata o

parâgraio único do aÍt. 38, da ki n' 8.666193, é exame n"'que se restrtnge à

parte jurídica e Íorflal do ínstrumento' nao abrangendo d P@rt'e técnica

dosmesmos".(TeolosaFilho,Beneditode,Licitações:Comentários,teoriae
prática: i,ei n" 8.666/93. Rio de Janeiro: Forense, 2000, pg' 119);

5 - Tal exame visa a interceptaÇáo de eventual

irregularidade capaz de nulilicar o procedimento nas fases subsequentes' «Com

eJeito, o órgão iurídlco nã'o possui o poder de aprotmr no sentido amplo do

termo ds peças que lhe foram submeÚidas" (idem),

compete-lhe analisar a conformidade da documentaçáo

pertineÍrte;

mas

com

táo

a

somente

legislação

6 - Assim, imperiosa se mostra a analise forma'l dos

documentos à luz dos artigos 40 e §5 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 formalização dos instrumentos

(Edita-l e Contrato);
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7 - Em detida alalise do Edita'1, bem como da minuta do

contl.ato, veriÍica-se que tais instrumentos reúnem as caracteristicas 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' 3'666/93)' refletindo a

transparência e lisura do procedimento licitatório ora sob analise;

I - ANTE O EXPOSTO, este Procurador' observando a

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

requisitos esculpidos nos arts. rto e 55 da let 8'666/93, é de se constata-r que as

minutas do Edita,l e respectivo contÍato relativos a concorrência Públlca n"

OO4I2OLA , reúnem os requiéitos legais necessários à sua validade jurídica'

portanto, nada tem a opor aos citados instrumentos'

É o parecer, S. M. J.

Itaituba - PA,2l dejunho de 2018.
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PROCURADO JURÍDI MUNICIPAL

OAB/PA N" 964
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