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Senador José Porfírio/PA, 13 de Maio de 2020. 

 

Destinatário: Setor de Licitações 

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico sobre Minuta de Edital. 

 

1 – DO RELATÓRIO: 

 

Este Setor Jurídico fora instado a se manifestar acerca do EDITAL – CONVITE – Nº 

2/2020-002 PMSJP, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto licitatório a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO 

CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, para atender as necessidades da população do 

município de Senador José Porfírio – PA. 

 

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Todo procedimento licitatório em observância a inteligência da Lei 8.666/1993, de 

maneira a seguir os requisitos elencados na legis licitatória em comento, com fulcro na 

concretização da lisura procedimental. 

Nesse sentido, a Administração Pública Municipal deve executar a devida 

publicação do edital, a fim de garantir a realização do procedimento licitatório, vez que 

a publicidade do ato convocatório ocasionará a eficiência do ato administrativo em 

comento. 

Ainda sobre a temática, JUSTEN FILHO1 (2012) assevera que o edital do ato 

convocatório disciplinará o procedimento licitatório. Uníssono a este entendimento, 

OLIVEIRA2 (2017) aduz que “o instrumento convocatório é a ‘lei interna da licitação’ e 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15 ed. São 

Paulo: Dialética, 2012. P. 608. 
2 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo – 5 ed. Ver. Atual. E ampl. – 

Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.445. 



Estado do Pará 
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

C.N.P.J. 05.421.110/0001-40 
  

 
R. Marechal Assunção, nº116  - Bairro: Centro – CEP: 68360-000 / SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - PA 

Contato: (91) XXXXX-XXXXX  /  E-MAIL: pmsjporfirio@hotmail.com 

 

contém as regras que norteiam a licitação e que devem ser observadas pela 

Administração e pelos licitantes”.  

Dessa forma, necessário o edital seguir alguns parâmetros. Vejamos a Seguir. 

 

2.1. DA CORREÇÃO DA NOMENCLATURA E INDICAÇÃO DO LOCAL DA CONSTRUÇÃO: 

 

Observa-se que a Lei de Licitações disciplina a modalidade de licitação escolhida, 

vejamos: 

Art. 22. São modalidades de licitação: 
(. .. ) 
III - convite; 
(. .. ) 
§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do 
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 
e convidados em 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. 
.. 
§ 6º Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo na praça mais de 
3 (três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado 
para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, 
no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem 
cadastrados não convidados nas últimas licitações. 
§ 7º Quando, por limitações do mercado ou manifesto 
desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do 
número mínimo de licitantes exigidos no § 3º deste artigo, essas 
circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no 
processo, sob pena de repetição do convite. 
(. . .) 
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I 
a lII do artigo anterior serão determinadas em função dos 
seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 
contratação: 
I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei 
nº 9.648, de 1998) 
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 
(Redação dada pela Lei n º 9.648, de 1998) 
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(. . .) 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 
(. . .) 
§ 5º É vedada a utilização da modalidade "convIte" ou "tomada 
de preços': conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra 
ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e 
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores 
caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência ", 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as 
parcelas de natureza específica que possam ser executadas por 
pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do 
executor da obra ou serviço. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994). 

 

Dessa forma, a nomenclatura correta é apenas Convite, devendo promover a 

alteração de todos os termos no presente edital, como forma de aprovação por este 

Setor Jurídico. 

Por fim, deve constar ainda no convite o local a ser realizada a referida construção, 

evitando qualquer confusão e distinguindo, quanto localização, de eventual outro 

convite com o mesmo objeto. 

 

2.2. DOS DEMAIS REQUISITOS 

 

A Lei nº. 8.666/93 estabelece em seu art. 40, e seus incisos, sobre o edital e suas 

características indispensáveis. 

Sendo assim, verifica-se que o ato convocatório atendeu todos os requisitos do 

artigo supra, vez que apresentou objeto da licitação como o contratação de empresa 

especializada para construção do muro do cemitério do município de Senador José 

Porfírio, devidamente especificados no ANEXO III, devendo cumprir a planilha de 

cronograma físico-financeiro, além de estipular prazo e condições para assinatura do 

contrato, bem como para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação, 
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das condições de participação constantes na cláusula 02 do edital, estabelecendo 

critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos nos termos da 

cláusula 07 do ato convocatório. 

Ademais, o presente edital cumpre os requisitos exigidos pelo art. 7 da Lei nº. 

8.666/93, conforme consta nos documentos anexo ao instrumento convocatório. 

Dessa forma, observa-se que o posicionamento adotado pelo legislador 

administrativista acerca das características imprescindíveis e garantidoras da lisura do 

procedimento licitatório, demonstra que o edital trazido à baila está em total 

conformidade com os pressupostos exigidos pela Lei de Licitações. 

No anexo XII consta a minuta contratual a ser celebrado entre as partes, prevendo 

em suas clausulas todos os requisitos exigidos pelo Art. 55 da Lei de Licitações para a 

sua formalização. 

Portanto, o presente certame licitatório está parcialmente em conformidade com 

o exigido pela legislação atinente a modalidade de licitação utilizada. Além do mais, o 

instrumento contratual a ser celebrado possui as cláusulas exigidas pela legislação, 

devendo a administração Pública no momento da necessidade de aquisição dos 

produtos, firmar o presente contrato (Anexo XII). Devendo ser feitas as alterações 

mencionadas acima para permitir a legalidade do edital apresentado. 

 

3 – DA CONCLUSÃO: 

Portanto, diante das razões expostas e em atenção ao princípio da celeridade, esta 

Procuradoria aprova com ressalva o EDITAL – CONVITE – Nº 2/2020-002 PMSJP, uma 

vez que condiciona a sua aprovação as correções apresentadas no presente parecer, 

como requisitos de validade e legalidade do edital apresentado. 

Ademais, a minuta do instrumento contratual a ser celebrado preenche os 

requisitos exigidos pelo Art. 55 da Lei de Licitações, devendo haver a formalização 

contratual no ato da contratação. 

Salienta-se que o parecer jurídico, ora exarado, é de caráter meramente opinativo, 

sendo que a decisão final a respeito compete exclusivamente a autoridade 
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competente, sendo encaminhado ao Setor de Licitações, em resposta ao requerimento 

de origem. 

É o parecer. 

 

 

_____________________________ 
Paulo Vitor Negrão Reis 

ASSESSOR JURÍDICO 
OAB/PA 18.417 
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