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PARECER JURÍDICO/2017. 

 

 

Processo Licitatório - CONVITE N.° 1/2017 - 002  

Assunto: licitação – convite – minuta de edital – minuta do 

contrato. ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO MINGAL. 

Base Legal: Lei Federal N.° 8.666/93 e Lei Complementar 

Federal N.° 123/2006. 

 

1. Da Consulta 
 

Trata-se de análise solicitada pela Comissão de Licitação, que pede parecer 

quanto à minuta de edital e minuta de contrato referente ao Convite N.° 1/2017 – 002, cujo 

objeto é a contratação de pessoa jurídica para a organização da festa do mingau de Nova 

Timboteua. 

      

 

É o relatório. 

 

2. Da Fundamentação 

 

Assim em atendimento ao parágrafo único, do art. 38, da Lei Federal n.° 

8.666/93, esta Procuradoria Geral passa a examinar a minuta do edital bem como a 

respectiva minuta do contrato em anexo. 

    

A esta Procuradoria cabe apenas analisar a minuta do edital e do contrato sob o 

aspecto da legalidade, ou seja, se atendidas às exigências legais fixadas nas leis que 

disciplinam a matéria. 

 

Desta feita a licitação na modalidade convite é disciplinada pela Lei Federal N.° 

8.666/93, vejamos:  
 
“Art. 22.  São modalidades de licitação:  
(...) 
III - convite;  
(...) 
§ 3

o
  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.” 

 

Veja-se que nos convites a Administração Pública (no caso a PMNT) deve 

escolher e convidar no mínimo três empresas do ramo pertinente (no caso empresa de 

engenharia) e afixar o edital em local apropriado (no caso o mural de avisos da sede da 

Prefeitura e/ou diário oficial) de forma que os demais interessados em participar devem 

informar a prefeitura em até 24 h antes da abertura dos envelopes. 

 

Prossegue a norma acima citada quanto à disciplina de tomadas de preços: 
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Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III 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 cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei 
nº 9.648, de 1998) 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais);  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais);  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
 
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) 
 
(...) Grifou-se. 

 

Portanto foi adequada a opção da Comissão de Licitação em realizar um convite 

para a escolher o futuro contratado que vai executar o objeto pretendido, uma vez que o valor 

máximo a ser pago será de R$ 78.700,00 (setenta e oito mil e setecentos reais), valor inferior 

ao limite legal. 

 

Prosseguindo na análise da matéria as regras as quais devem os editais de 

licitação conter são fixadas no art. 40, vejamos: 
 
“Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o 

nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o 
tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

 
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos...; 
III - sanções para o caso de inadimplemento; 
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 
(...) 
VI - condições para participação na licitação...; 
VII - critério para julgamento...; 
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em 

que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às 
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto; 

(...) 
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 

permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios 
estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência...; 

XI - critério de reajuste...;  
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras 

ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, 
etapas ou tarefas; 

XIV - condições de pagamento...; 
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; 
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 
(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23ii
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§ 1
o
  O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e 

assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele 
extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos 
interessados. 

§ 2
o
  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, 
especificações e outros complementos; 

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;  
III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante 

vencedor;” 
 

Da mesma forma as referentes aos contratos são fixadas no art. 55, vejamos: 
 
“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
I - o objeto e seus elementos característicos; 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 

do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;  

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 
funcional programática e da categoria econômica;  

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os 

valores das multas; 
VIII - os casos de rescisão; 
(...) 
§ 2

o
  Nos contratos celebrados pela Administração Pública... deverá constar 

necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para 
dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6

o
 do art. 32 desta Lei.” 

 

Fixadas as principais regras quanto ao objeto deste parecer e após detida análise 

das minutas do edital e do contrato, juntada a estes autos, constata-se que estes atendem às 

exigências fixadas na Lei n.° 8.666/93 e na LC n.° 123/2006, portanto, podem os autos 

seguirem os seus trâmites legais. 

 

 

3. Da Conclusão 

 

Por todo o exposto esta PGMNT APROVA a minuta de Edital do Convite N.° 

1/2017-002 e sua respectiva minuta de contrato, pelo que manifesta-se no sentido de que eles 

estão aptos a propiciar o regular prosseguimento deste procedimento licitatório. 

 

Este é o parecer. 

PGMNT. 

 

Nova Timboteua, PA, 22 de maio de 2017. 

 

 

 

Dr Thiago Sousa Cruz 

Procurador Geral – PGMNT 

OAB/PA nº 18.779 
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