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Assunto: Convite nº 004/2021. Parecer Jurídico 
Inicial. Minuta do Edital. 

 
 

 
 

  Trata-se de consulta encaminhada, que requer análise acerca da regularidade 

jurídico-formal do procedimento licitatório na Modalidade Convite nº 004/2021, cujo objeto 

“Contratação de empresa especializada em serviço de topografia georreferenciada para 

regularização e expansão fundiária do município de Jacareacanga/PA”. 

  É o breve relatório. Passo a análise. 

 

 

  Note-se que como regra a Administração Pública para contratar serviços, ou 

adquirir produtos, ou produtos e serviço encontra-se obrigada a realizar previamente processo de 

licitação, conforme previsto respectivamente no art. 37, inciso XXI da CF/88 e art. 2º da Lei nº 

8.666/93, como se pode ver da transcrição da redação dos dispositivos ora citados:  

Art. 37 – omissis – 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.  

Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

Essa obrigatoriedade de licitar funda-se em dois aspectos basilares, cujo primeiro 

é o de estabelecer um tratamento igualitário entre os interessados em contratar, como forma de 

realização do princípio da impessoalidade, da isonomia e da moralidade; e o segundo revela-se no 

propósito do Poder Público de alcançar a proposta que lhe seja mais vantajosa.  

1 – DOS FATOS 

2 – FUNDAMENTAÇÃO  
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Estes aspectos estão previstos de forma bem clara no art. 3º, da Lei de Licitações 

e Contratos: 
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

 

  Dessa forma, Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administração Pública seleciona proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Para 

cumprir seu desiderato o poder público deve propiciar iguais oportunidades aos que desejam com 

ele contratar, estabelecendo, previamente, os padrões dos bens e serviços de que precisa para que 

possa atuar com eficiência na gestão dos recursos públicos. Do exposto, pode-se chegar a uma 

conclusão fundamental, qual seja, a de que a licitação atende a duas finalidades essenciais. A 

primeira delas é permitir que o Poder Público possa escolher, dentre as propostas apresentadas, 

qual é a mais vantajosa para si, isto é, para o interesse público. De outro lado, presta-se a permitir 

aos cidadãos, em igualdade de condições e sem privilégios, usufruir do seu direito de participar 

dos contratos que o Poder Público celebra. Com isso, evita-se que os agentes públicos, fazendo 

mau uso da máquina administrativa, obtenham, para si ou para outrem, vantagem ilícita 

decorrente da celebração de contratos administrativos, em evidente prejuízo para a res publica. 

  O objeto da licitação tem por escopo seleção da PROPOSTA GLOBAL PELO 

MENOR PREÇO, objetivando a contratação do serviço acima citado, de acordo com as 

especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos, especialmente no termo de 

referência. 

  Versando sobre a possibilidade da Administração Pública proceder suas aquisições 

por meio de Convite, a Lei nº 8.666/93 garante a referida modalidade, conforme previsão do art. 

22, III, § 3º, cabendo destacar para o caso sub examine o que estabelece em seu art. 7º, § 2º e seus 

incisos: 

Art. 22.  São modalidades de licitação: 

I - concorrência; 

II - tomada de preços; 

III - convite; 

IV - concurso; 

V - leilão. (...) 

§ 3o  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
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número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: (...) 

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do processo licitatório; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários; 

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 
das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício 
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o 
caso. 

  De acordo com a Lei nº 8.666/93, poderá ser realizado o certame licitatório na 

modalidade Convite para obras e serviços de engenharia com valor estimado até R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), conforme art. 23, I do diploma legal. 

  Em razão da edição do Decreto nº 9.412/2018, os valores constantes naquele 

dispositivo foram atualizados, o que elevou o valor da modalidade referida para R$ 330.000,00 

(trezentos e trinta mil reais). Ou seja, há adequação do valor que se visa a contratação ao disposto 

na alínea “a”, inciso II, do art. 23, da Lei nº 8.666/93. 

  Assim, há a possibilidade legal da utilização da modalidade eleita, em vista do 

objeto licitado amoldar-se ao caso, bem como, o valor estimado da contratação ser menor do que 

o valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), constando a realização de convite de 03 

(três) empresas interessadas e do ramo pertinente ao presente objeto, que atende ao mínimo legal. 

Vejamos o que prevê a Lei: 

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das 
tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da 
repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, 
por uma vez:   

§ 2o  O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do 
evento será: 

IV - cinco dias úteis para convite.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165
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§ 3o  Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da 
última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da 
efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, 
prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.        

  Nesta modalidade exige-se um interstício mínimo de 05 (cinco) dias úteis entre o 

recebimento do instrumento convocatório e a realização do certame, do que se infere igualmente 

que houve ao atendimento dos requisitos legais neste espeque, consoante o disposto no art. 21, § 

2º, IV da Lei de Licitações. 

  Dessa forma, a Administração procedeu todas as exigências legais, pelo que se 

reputa até o presente momento não existem óbices à continuidade do presente certame 

licitatório, incumbindo à Administração proceder a afixação do instrumento convocatório 

e seus anexos em local apropriado, com fito de dar publicidade e possibilitar a ampla 

ciência do maior número de possíveis concorrentes, para que possam manifestar o seu 

interesse em participar do certame, o que será possível com no máximo 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência da abertura das propostas da licitação, a teor do disposto no art. 22, § 3º da Lei 

de Licitações. 

  Salienta-se que a imposição legal que trata o parágrafo acima rege que o interstício 

de 05 (cinco) dias úteis, terá como termo inicial o dia que se afixa o instrumento convocatório, a 

partir do qual apenas após este prazo é que se poderá ocorrer a abertura das propostas. 

  Essa é a fundamentação. 

  Passo à conclusão.  

 

 

  Ante o exposto, OPINO pela aprovação da minuta do edital do Convite e 

FAVORAVELMENTE pela possibilidade de realização do presente processo licitatório, tendo 

em vista a fundamentação fática e legal apresentada ao longo deste parecer. 

  Este é, respeitosamente, o parecer. 

 
  Jacareacanga – PA, 30 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 

 
MILENA RAYNÁ LIMA GOMES 

Assessora Jurídica 
Advogada – OAB/PA 29.539 

3 – CONCLUSÃO 
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