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PARECER OPINATIVO EM LICITAÇÃO Nº 209/2021-PGMI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2021-011-FME 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MODALIDADE: CONVITE  

FORMA: PRESENCIAL  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA 

DA CRECHE PROFª ROSANGELA HERCULANO RODRIGUES 

SITUADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Esta Procuradoria recebeu o despacho exarado pela Presidente da CPL no 

procedimento de licitação ao norte referenciado, para fins de emissão de 

Parecer opinativo em razão do Recurso apresentado pela empresa J.M.P 

BARBOSA COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTIOS EIRELI,  

a qual irresignada com sua desclassificação no Processo Licitatório elencado 

no preâmbulo, visando reformar a decisão da Comissão Permanente de 

Licitação.  O Recurso é tempestivo, haja vista, que foi protocolado dentro do 

prazo legal, portanto dever ser analisado. 

Este é o sucinto relato, passemos a análise: 

Oportuno esclarecer que o exame jurídico, é feito nos termos do art. 38, 

Parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, abstraindo-se os 

aspectos de conveniência, oportunidade e legalidade da contratação em si. 

Não obstante, recomenda-se que a área responsável, atente sempre para o 

princípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações 

realizadas pela Administração Pública, ainda com mais rigidez em se 

tratando de contratação direta, exceção à regra da licitação. Dito isso, passa-

se a análise da Consulta. 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

É sempre de bom alvitre ressaltar, que o presente parecer jurídico é 

meramente opinativo, com a finalidade de orientar as autoridades 

competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a 

questão e a documentação apresentada pelo querelante, não sendo, portanto, 
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vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo 

acatamento ou não do parecer com suas razões ou não.  

Como é cediço, o procedimento licitatório instituído por lei, tem como 

objetivo, auxiliar a Administração Pública a selecionar as melhores 

propostas para compras, serviços e realização de obras. 

Veja-se, que Lei Federal n. 8.666/1993 com suas alterações posteriores, ao 

trazer as normas gerais sobre o tema – tem como núcleo normativo a norma 

vazada no art. 3º, que reafirma a necessidade e a importância da realização 

do procedimento licitatório para a proteção e garantia da Administração 

Pública 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, bem como da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos. 

 Pois bem, a modalidade eleita neste caso foi a Carta Convite, nos termos do 

art. 23, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações 

posteriores. 

De acordo com a Lei nº 8.666/93, poderá ser realizada a Licitação na 

Modalidade Convite. 

Observa-se que 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 e ainda, constata-se a realização do convite de 03 (três) 

empresas interessadas e do ramo pertinente ao presente objeto, que atende 

ao mínimo legal. Vejamos o disposto na Lei nº 8.666/93 

“Art. 21. 

 (...)  

§ 2º - O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento será: 

 (...)  

IV - cinco dias úteis para convite. 

 § 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 
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do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a 

data que ocorrer mais tarde.  

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. (grifo nosso) 

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

entre o recebimento do instrumento convocatório e a realização do certame, 

que se infere igualmente que houve ao atendimento dos requisitos legais 

neste espeque, consoante o disposto no art. 21, § 2º, inciso IV, da Lei nº 

8.666/93 com suas alterações posteriores.  

Dessa forma, o Recorrente, não atendeu ao atendimento de todas as 

exigências legais do instrumento convocatório, pelo que se reputa como 

correta a posição da Presidente da CPL, haja vista, que o Recorrente não 

manifestou seu interesse dentro do prazo previsto no Item III, sub item 

3.1 do Instrumento Convocatório ao deixar de manifestar o seu interesse 

em participar do processo, o que teria que ser feito 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 das Licitações.  Saliente-se que a 

imposição legal que trata o parágrafo acima rege que o interstício de 05 

(cinco) dias úteis (que trata o art. 21, § 2º, IV, da Lei das Licitações) 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, 

conforme disposto no § 3º deste artigo e, por sua vez, em análise à minuta 

do edital, verificamos que no preâmbulo do mesmo constam as informações 

referentes ao órgão interessado, modalidade e tipo de licitação e legislação a 
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ser aplicada, e demais elementos exigidos, e ainda  25 na minuta acostada 

aos autos estão presentes: cláusula referente ao objeto; prazo de execução e 

local de entrega; do recebimento; do valor; dotação orçamentária; 

pagamento; obrigações das partes; penalidades; rescisão contratual; da 

gestão e fiscalização; da legislação; casos omissos e foro.  

Estando, pois, toda a tramitação aparentando a plena regularidade legal sobre 

seus procedimentos, inclusive com a não aceitação do recorrente por 

infringência de dispositivo legal, crê-se na regularidade do procedimento até 

o presente momento. 

III - CONCLUSÃO 

Ante o exposto, entendemos que não assiste razão ao Recorrente, devendo 

seu Recurso Administrativo ser julgado improcedente, concluindo-se que o 

mesmo deixou de cumprir o item III, sub item 3.1 do Edital e, ressalvado o 

juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e 

financeiros, que escapam à análise dessa Procuradoria Jurídica, diante da 

documentação acostada aos autos, esta Assessoria Jurídica OPINAMOS 

PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO da empresa JMP BARBOSA 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, por deixar de 

cumprir previsão legal inserta no Item III, sub item 3.1 do Instrumento 

Convocatório. 

É o PARECER, devolvendo-se os autos à CPL para submissão à 

consideração da Autoridade superior. 

 

Itupiranga – Pará, 07 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral do Município. 

Portaria 001/2021 
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