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PARECER JURÍDICO  
 

PARECER LICITAÇÃO Nº 038/2021-PGMI  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2021-TP-01-PMI 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MODALIDADE: CONVITE  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO E REPAROS DA 

QUADRA ESCOLAR COBERTA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. 

 

 

RELATÓRIO 
 

Esta Procuradoria recebeu o procedimento de licitação ao norte referenciado, para 

fins de emissão de Parecer Consultivo acerca da documentação, minutas e 

despachos apresentados para realização do certame licitatório na modalidade 

Convite, visando a contratação de empresa especializada em serviços de 

engenharia, para conclusão e reparos na Quadra de Escolar da Coberta do Distrito 

de são Sebastião. 

 

Ressalte-se, que o presente parecer tem caráter opinativa, não tendo, portanto,  

caráter vinculativo e nem decisório, e deve ser submetido à apreciação da 

autoridade superior, evidentemente, sem nenhuma obrigação de acatamento, 

sendo certo, que há a existência de divergências no que tange à interpretação da 

norma que rege a presente matéria. Constam dos autos os seguintes documentos: 

 

 1 – Ofício nº 121/2021, do senhor Secretário Municipal de Educação, solicitando 

ao Senhor Prefeito Municipal a realização do devido processo Licitatório; 

2 – Projeto da obra, encaminhado pelo FNDE,  devidamente acompanhado de 

todos os seus anexos, Memorial Descritivo plantas etc.. 

3 – Abertura de Licitação Pública; 

4 – Instauração de Processo Administrativo; 

5 – Pedido de informações sobre a existência de Dotação Orçamentária; 

 Autorização Para Abertura de Licitação Pública, assinada pelo senhor Prefeito 

Municipal;  

6 – Despacho do Setor de Contabilidade informando a existência de Dotação 

Orçamentária suficiente; 

7 –  Despacho do senhor Secretário de Planejamento e Finanças, encaminhando 

Processo Administrativo ao senhor Prefeito Municipal; 

8 – Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira; 
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9 – Minuta de Edital com anexos; 

11 – Solitação de Parecer Jurídico 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO 
 

 

Trata-se, portanto, de solicitação oriunda da Comissão Permanente de Licitação 

do Município de Itupiranga, acerca acerca da possibilidade legal de contratação, 

através da modalidade Convite, com fundamento no Artigo 22, inciso III, § 3° c/c 

o artigo 23, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93, na contratação de pessoa 

jurídica, notadamente empresa especializada em serviços de engenharia, visando 

a conclusão e reparos na obra de construção de uma Quadra Escolar coberta no 

Distrito de São sebastião, ziona rural do município de Itupiranga, conforme 

Projeto, Planilha Orçamentária e Memorial descritivo em anexo.  

 

Aqui cabe uma ressalva: no Ofício nº 121/2021 encaminhado pelo senhor senhor 

Secretário Municipal de Educação, é informado que o valor da obra, quando a 

mesma iniciou, era na ordem de R$ 509.952,58 (quinhentos e nove mil, 

novecentos e cinquenta e dois Reais e cinquenta e oito centavos), valor este, 

referente à época em que foi formalizado o Convênio para a consecução da obra. 

Pois bem, naquela época, foi realizado o Processo Licitatório nº 2/2018-TP003. 

Modalidade Tomada de Preços, a qual foi vencida pela empresa J. A. MOURA 

LTDA. EPP CNPJ 26.995.235/0001- 54, que assinou o Contrato  Afdministrativo 

20180113, porém, referida empresa, não finalizou a obra, tendo assinado Termo 

de Distrato/Rescisão Amigável de Contrato Administrativo, desistindo de 

continuar a obra. Vale gizar, que do valor total da obra acima referenciado, foram 

pagos R$ 306.544,56(trezentos e seis mil, quinhentos e quarenta e quatri mil e 

cinquenta e seis centavos), restando do valor do Convênio para finalizar a obra, a 

importância de R$ 203.408,02 (duzentos e três mil, quatrocentos e oito Reais e 

dois centavos). 

 

Pois bem, quando do início da obra em 2018, foi feito o procedimento licitatório 

na modadalidade Tomada de Preços. Ocorre, que ainda em 2018, foi publicado o 

Decreto nº 9.412/18, de 18 de junho de 2018, que atualizou os valores das 

modalidades previstas na Lei 8.666/93, valores estes congelados desde maio de 

1998. Com a atualização dos limites, os incisos I e II, do artigo 23, da Lei Geral 

de Licitações, passam a ter valores estimados mais condizentes com a realidade 

das licitações. Vejamos a íntegra do Decreto mencionado: 
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“DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018 

 

Atualiza os valores das 
modalidades de licitação de que 
trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 120 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do 
art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , ficam 
atualizados nos seguintes termos: 
 
I - para obras e serviços de engenharia: 

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e 
trinta mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 
(três milhões e trezentos mil reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 
(três milhões e trezentos mil reais); e 

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: 

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta 
e seis mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 
(um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 
(um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de 
sua publicação. 

Brasília, 18 de junho de 2018; 197º da Independência e 130º 
da República” 

Observa-se que a referida modalidade licitatória ora em comento, é utilizada para 

conclusão de obras e serviços de engenharia cujo valor  restante a ser contratado, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i


 
 

4 

 

4 

 

é de R$ 203.408,02 (duzentos e três mil, quatrocentos e oito Reais e dois 

centavos). Portanto, a modalidade CONVITE, pelos novos valores, poderá ser 

utilizada. O Edital não representa qualquer ofensa ao Princípio da Legalidade e 

também não há o que se falar em violação ao Princípio da Economicidade e 

Igualdade, uma vez que foi obedecido em todos os seus termos. Importante 

salientar também que o exame dos autos processuais se restringe aos seus aspectos 

jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Deste modo, a 

obediência aos aspectos formais do processo de licitação, é dever que se impõe.  

 

Feitas as observações pertinentes, concluímos que, do ponto de vista jurídico, até 

o presente momento, conforme consta dos autos não há óbice à viabilização do 

Processo Licitatório pretendido, estando preenchidos os requisitos do Artigo 40 

da Lei 8666/93 e demais Legislações pertinentes.  

 

DA CONCLUSÃO 
 

Assim, considerando que o objeto para a contratação de pessoa jurídica para 

execução dos serviços de conclusão  da Quadra Coberta localizada no Distrito de 

São Sebastião, zona rural do município, conforme Projeto, Planilha Orçamentária 

e Memorial descritivo em anexo, é forçoso concluir pela possibilidade legal da 

modalidade Convite, uma vez que, o caso em questão, se amolda perfeitamente 

no permissivo legal insculpido nos artigos 22, inciso III, §§ 3° e 6º, c/c o artigo 

23, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, já que 

o valor estimado previsto é de de R$ 203.408,02 (duzentos e três mil, quatrocentos 

e oito Reais e dois centavos), dentro, portanto, do limite legal, razão pela qual 

opino pelo prosseguimento do certame.  

 

 

É o PARECER, salvo melhor juízo da autoridade superior. 
 

 

 

Itupiranga – Pará, 12 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 

Precurador Geral do Município 

Portaria 001/2021. 

Marruaz
Nota
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