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PROCESSO Nº 0006/2018-CO/SEMINFRA 

CONVITE 

PARECER JURÍDICO PRÉVIO 

 

PARECER SOBRE CONVITE N° 006/2018-
CO/SEMINFRA, PARA CONTRATAR EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 
PROJETO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE 
FUTEBOL DA VILA SÃO JOSÉ, KM 75 DA 
RODOVIA TRANSAMAZÔNICA. 
 

 

1) RELATÓRIO: 

Trata-se de solicitação de despesa pela Prefeitura Municipal de 

Rurópolis, visando à CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA 

SÃO JOSÉ, KM 75 DA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, Processo Licitatório nº 

006/2018/CO/SEMINFRA, com vistas a assegurar a legalidade da aquisição do 

objeto pretendido, e em cumprimento ao que determina o parágrafo único do artigo 

38 da Lei 8.666/93, ao determinar que as minutas de editais de licitação, contratos, 

acordos, convênios ou ajustes, devam ser previamente examinados e aprovados 

pela Procuradoria Jurídica da administração, razão da presente análise e emissão 

de parecer. 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a 

abertura de processo administrativo, devidamente 

autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização 

respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso 

próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 

oportunamente: 
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Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem 

como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes 

devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurídica da Administração. 

Os autos, contendo 01 volumes e 38 páginas, foram regularmente 

formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que 

importa à presente análise: 

1) Solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente 

com a devida justificativa da necessidade de contratação às fls. 001; 

2) Termo de referência com a devida aprovação motivada do termo de referência 

pela autoridade competente às fls. 002/006; 

3) Projeto básico para execução de obras e prestação de serviços às fls. 

007/009; 

4) Autorização da autoridade competente para a abertura da licitação às fls. 010; 

5) Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e 

numerado às fls. 011; 

6) Declaração de existência de recursos orçamentários, com indicação das 

respectivas rubricas às fls. 013; 

7) Designação da Comissão Permanente de Licitação 015; 

8) Minuta de edital e anexos às fls. 016/036. 

Na sequência, o processo foi remetido a esta Procuradoria Jurídica, 

para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta de edital elaborada, prescrita 

no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.  Este Parecer, portanto, tem o escopo 

de assistir a municipalidade no controle interno da legalidade dos atos 

administrativos praticados na fase preparatória da licitação. 

É o que tínhamos a relatar. 

 

2) PARECER:  
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2.1 – DO MÉRITO 

 

Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade de 

utilização da modalidade CARTA CONVITE para a contratação do objeto ora 

mencionado. 

A própria Lei nº 8.666/93 estabelece que convite “é a modalidade de 

licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 

escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa”. 

Observa-se que a referida modalidade licitatória é utilizada para a 

realização de obras e serviços de engenharia cujo teto corresponda ao valor de R$ 

330.000,00 e para compras e serviços até o limite de R$ 176.000,00, sendo que a 

mesmo se distingue das demais pela simplicidade dada às fases e à publicação dos 

atos que a compõem.  

O art. 22, §3º, da lei supramencionada, exige como publicidade apenas 

a afixação de cópia do instrumento convocatório, em “local apropriado”, o que 

garante maior celeridade e economicidade para o procedimento licitatório. 

Ora a simplificação da divulgação das informações atinentes ao convite 

se justifica pelo baixo valor dos contratos e pela simplicidade do objeto a ser licitado. 

A intenção do legislador foi a de evitar gastos desmedidos para a Administração, 

com a publicação de todos os instrumentos convocatórios na imprensa oficial e em 

jornais de grande circulação. 

Em acórdão julgado por unanimidade, o Tribunal de Contas da União 

apresentou definição de local apropriado, nos seguintes termos: “é aquele 

conhecido de todos que usualmente tratam com a Unidade com indicação clara 

e acesso pleno, nos dias e horários normais de expediente, em especial porque 

localizado num Bloco administrativo. Cumpriu-se, igualmente como visto o 



ESTADO DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 

 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA 

Rua 10 de Maio, 263 CEP: 68.165-000 

Horário de Atendimento: 08h00min às 14h00min                                                             Página | 4                                                                                                     

 

desiderato do art. 22, § 3°, da Lei n.º 8.666/1993” (Processo n. 005.935/2003-2. 

Relator: Ministro Ubiratan Aguiar. Sessão realizada em 17/03/2005). 

Portanto, a modalidade CONVITE poderá ser utilizada para a 

contratação do objeto ora mencionada, visto que o valor para execução da obra está 

orçado em R$ 106.305,00 (cento e seis mil e trezentos e cinco reais). 

 

2.2 - DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018-CO/PMR 

 

Perlustrando o termo de abertura de licitação, já constante dos autos, 

existe recurso orçamentário que assegure o pagamento das obrigações a serem 

executadas no exercício, sendo certo constar a autorização expressa do Ordenador 

de Despesas para o início dos trabalhos licitatórios. 

 O edital, por sua vez, seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei 

Federal n.º 8.666/93, possuindo o número de ordem em série anual, a indicação do 

nome da repartição interessada, sendo certo, ainda, constar a expressa indicação 

da modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação. 

 Também se percebe que há o indicativo expresso da regência do 

certame, nos termos da Lei de Licitações, com o designativo do local, dia e hora para 

o recebimento dos envelopes documentação e proposta, bem como o horário para 

o início da abertura dos envelopes, entre outros requisitos, a saber: 

1- A definição precisa do objeto, apresentada de forma clara, 

explicativa e genérica, inexistindo particularidade exagerada que possa afetar a 

ampliação da disputa no presente certame; 

2- Local onde poderá ser obtido o edital; 

3- Percebe-se que também há no edital de regência as condições para 

a assinatura do contrato e a retirada dos instrumentos, a execução do contrato e a 

forma para a efetiva execução do objeto da licitação; 
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4- Consta do mesmo as sanções para o caso de inadimplemento, 

devendo a Administração observar fielmente o que está literalmente disposto no 

edital, para o fim da aplicação de futuras penalidades;  

5- Local onde poderá ser examinado e recebido o edital; 

6- Condições de pagamento e critérios objetivos para o julgamento, 

bem assim os locais, horários e meios de comunicação a distância em que serão 

fornecidos os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação em tela; 

7- Prazo e condições para o pagamento, sem quaisquer distinções; 

8- É fato, ainda, constar do referenciado edital, os critérios de 

aceitabilidade do preço global, com o cumprimento dos demais requisitos exigidos 

por lei; 

9- Critérios de pagamento, instalações e mobilização para a execução 

do objeto; 

10- Condições para o pagamento, com a observância dos requisitos da 

lei; 

11- Demais especificações e peculiaridades da licitação. 

 De outra maneira, percebe-se nos autos a existência, também, de 

todos os anexos que devem seguir, obrigatoriamente, junto ao edital da modalidade 

convite, dentre eles: 

1 - Projeto básico para execução de obras e prestação de serviços; 

2 - Orçamento detalhado com a composição dos custos unitários, no 

caso de obras e serviços; 

3 – Planilha Orçamentária; 

4 - Cronograma físico-financeiro geral; 

5 - Memorial descritivo 

6 – Minuta de contrato. 

Desta forma, tenho que o processo licitatório encontra-se respaldado 

na Lei n.º 8.666/93, não tendo nenhum óbice que possa ensejar a sua nulidade, 
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devendo a Comissão Permanente de Licitação observar, ainda, a 

disponibilidade do edital aos interessados com a antecedência mínima 

determinada por lei, razão pela qual opino pelo prosseguimento do certame. 

Devendo ainda observar o seguinte: 

1) A convocação deverá dirigida a empresas do ramo pertinente ao 

objeto; 

2) A entrega da proposta deverá obedecer ao prazo de cinco dias 

úteis contados da disponibilidade ou da expedição do convite, 

considerada a data que ocorrer mais tarde; 

3) Deverá ser comprovado de que foram expedidas três ou mais 

cartas-convite para cadastrados ou não. 

 

3 - CONCLUSÃO 

 

Desse modo, obedecidas às demais regras contidas na Lei Federal nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993, entendemos que a Administração Pública Consulente 

poderá adotar a modalidade de Licitação CONVITE, encontrando-se o edital e 

demais documentos em consonância com os dispositivos as exigências legais 

preconizadas para os instrumentos da espécie, em especial a Lei nº 8.666/93, razão 

pela qual opino pela aprovação da(s) Minuta(s), e, em condições de ser aprovado 

por Vossa Excelência, se assim entender, OBSERVADAS AS RECOMENDAÇÕES 

FEITAS NESTE PARECER. 

Recomendo a remessa do processo a Comissão de Licitação para 

continuidade do processo licitatório, caso seja vosso entendimento. 

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos 

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, 

cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade 

competente da Administração Pública. 
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Ressaltamos que as afirmações aqui contidas são eminentemente 

jurídicas e não vinculativas, podendo a Administração (se julgar conveniente e o fizer 

de modo motivado) adotar outras medidas que julgar mais coerentes, inclusive com 

a consulta a outros departamentos. 

É o nosso parecer, sob censura da autoridade superior. 

 

RURÓPOLIS-PA, 18 de julho de 2018. 

  
 

RENATO F. DE BARROS NETO 
ADVOGADO OAB/PA 24.141 
Prefeitura Municipal de Rurópolis 

Assessor Jurídico 
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