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PARECER JURÍDICO
ASSUNTO: Exame prévio da minuta contratual do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2019-001-SEMAD – CPL/PMB

Vem para exame e parecer Processo Administrativo versando sobre licitação pública na modalidade
Pregão Presencial, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONITO/PA.
Sinalo que o presente parecer não se restringirá ao exame exclusivo da minuta do contrato, mas também
dos atos do procedimento licitatório realizados até então. Ocorre que se caracteriza como uma das peças do processo,
com atos anteriores que funcionam como condições necessárias à sua elaboração, sendo infrutífero analisá-lo como se
fosse uma peça autônoma, apta a produzir efeitos por si só.
Caso não sejam atendidos os requisitos, o processo segue ao Departamento de Licitações para corrigir as
não-conformidades, retornando ao Jurídico quando as exigências legais forem integralmente cumpridas. Havendo
descumprimento de condições de menor relevância, o parecer de aprovação será condicional à correção/preenchimento
dos elementos apontados como insuficientes.
Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.
Compulsando os autos administrativos, verifico a conformidade do procedimento, minuta contratual às
normas da Lei n. 8.666/93.
A Licitação por INEXIGIBILIDADE é uma modalidade de licitação presente no Direito Administrativo
Brasileiro contratação de serviços, onde será analisada a situação e a conformidade da empresa, com o disposto na lei
ordinária brasileira nº 8666/93.
Pelo exposto e em atendimento ao disposto da Lei n. 8.666/93, que somos favoráveis à aprovação da
minuta do contrato.
Este é parecer. Contudo, submeto à retificação superior.
Bonito-PA, 04 de janeiro de 2019.

HELIO JOAO

Assinado de forma digital por
HELIO JOAO MARTINS E SILVA
-03'00'
Dados: 2019.01.04 12:30:37

Hélio Martins MARTINS E SILVA
OAB-PA nº 11.043

Rua Dr. Américo Santa Rosa, 32 – São Braz – 66.090-230 – Belém – Pará - Fones: (91) 3249-1771 / 3269-1196
98410-8449 / 99104-9366 / 98104-2044. www.heliomartins.com.br

