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PARECER JURIDICO

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇAO

PROCESSO Nô: MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇAO NA MODALIDADE CONVITE -
MUNICiPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

ASSUNTO: LTCITAÇÃC NA MODALTDADE CONV|TE. AOU|S|çÃO DE MATERTT:,i*

ELETRTCOS, CONFORME AS NECESSIDADES EMERGENCIA|S E SERVTÇOS DE

suBsTtTutÇÃo DE PARTE DE tLUMrruAÇÃO pÚelrCn pOR r-uMtNÁRtAS EM LED

(LTGHT EMTTTTNG D|ODE).

TNTERESSADOS: COMTSSÃO PERMANENTE DE LtCITAÇÃO DO MUNrcípro DE SÃO

MIGUEL DO GUAMÁ-PA,

Trata-se de consulta encaminhada pela Comissão Permanente de licitação, que

requer anáiise do rninuta de edital de licitação na modalidade convire, visando à

contrataçâo de empresa para aquisição de materiais elétricos, conforme as necessrdades

emergenciais e serviços de substituição de parte de iluminação pública por luminárias em

LED (light emitting diode).

Cabe ressaltar que a licitaçâo é um dever imposto pelo constituinte originário, fixadc

na ConstituiÇáo Federal no art. 37, inciso XXI e disciplinado na Lei no 8666/93, que impoe

às entidades governamentais a obrigação de abertura de certame sempre que pretenderem

adquirir, alienar, locar bem, contratar a execução de obras ou serviços. Tal procedimento é

erigido justamente para a consecuÇão da proposta mais vantajosa às conveniências

públicas e atender à isonomia dos jurisdicionados.

Quanto à possibilidade dê realização de licitação sob a modalidade Convite

suscitaCa. iem-se que a lei de Licitaçôes abarca a possrbilidade ce efetivaçáo de licitação

por esta modalidade, e, em seu anigo 22, § 30, preceitua o seguinte.

Convite é a modalidade de licltaçáo entrê inieressados dc ramo periinenie ao seu

objeto, cadastrado ou nâo. escolhidos e convidadcs em número mininro cle 03 (trêsi

pêla unidade administrativa, a qual afixará, em lccal apropriado, cóilrâ do

instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na

espe.jiÍicidade que manifestarem seu interesse com antêcedência

quatro) iroras da apresentação dâs propostas.

Assim, o convite ê a modalidade de licitação Litilizada para operaÇÕes
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vaior. tendo, com base nessa finalidade. um procedimento único na lei de licitaçoes.

visando simplificaçâo e agilidade.

A regra para divulgação do convite, definida em lei (envio das chamadas cartas-

convites para convidados e afixação em quadro de avisos) e o reduzido pÍazo para

divulgação são fatores que buscam a abreviação do procedimento.

A respeito da matéria, leciona o ilustre Hely Lopes Meirelles:
''Convite é a modalidadê de licitação mais simples, destinada às contrataçÕes de

peqiJeno vaior. consistindo na solicitação escrita a pelo menos três interessados do

ramo registrados ou não, para que apreseniem suas propostas no prazo minin']o de

cinco dias úteis".

Pela leitura da Lei de Licitações, observa-se que a referida modalidade licitatória é

utrlizada paz a tealizaÇâo de obras e serviços de engenharia cujo teto corresponda ao

valor de RS150.C00,00 e para compras e serviços até o limite de R$80.000,00. Todavia,

registra-se que recentemente foi publicado o Decreto no 9.41212018, que aiualiza os valores

limite de três modalidades de licitação - convite, tomada de preços e concorrência. Os

valores alterados na Lei no 8.666/1993 foram reajustados em 120ok, que correspondem à

metade do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado dê maio de 1998 a

março de 2018.

Além da atualização de acordo com a inflação, a medida visa aprimorar a gestão

púbiica. Os novos valores terào como resultado prccedimentos de compras menos

onerosos, considerando-se o custo indireto de uma licitação em relação aos valores dos

bens e contrataçôes que são objeto dessas modalidades de licitaçãc.

Cs valores estabelecidos ficam atualizados da seguinte forma: Para obras e serviços

cie engenharia na modalidade convitê até R$ 330 mil; tomada de preços até R$ 3,3 milhões

e concorrência acima de R$ 3,3 milhões. Para compras e serviços na modalidade convite

ate R$ 176 mil; tomada de preços até R$ 1,43 milhão e concorrência acima de R$ 1,43

m ilhão.

Sobre a divulgação, o ail. 22, §3o, da lei supra mencionada, exige como publicioade

apenas a afixação de cópia do instrumento convocatório, em "loca! apropriado", o que

garânte maior celeridade e economicidade para o procedimento licitatorio.

Veja-se que, as licitaçÕes realizadas na modalidade convite. pÍesume-se a

habilitação do licitante, podendo participar mesmo aqueles que, não sendo

estiverem cadastrados na correspondente especialidade e manifestarem seu in

antecedência de alé 24 hoÍas da apresentação das propostas.
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Pois bem, consideraçôes gerais trazidas, passêmos a análise da minuta

encaminhada.

Em análise aos autos da minuta do edital, constata-sê que a presente seguiu as

cautelas recomendadas pela Lei Federal n.o 8.666/93, possuindo a indicação do nome da

repartiÇão interessada, sendo certo, ainda, constar a expressa tndrcação da modaliclade, o

regime de execução e o tipo da licitação.

Também percebe-se que há o indicativo expresso da regência do certame. nos

termos cia Lei de LicitaçÕes, com o designativo do local para o recebimento dos envelopes

documentaÇão e proposta, bem como outros requisitos, a saber:

01 - A definiÇãc precisa do objeto, apresentada de forma clara, explicativa e

genérica. inexistindo particularidade exagerada que possa afetar a ampliação da

disputa no presente certame;

02 - Local onde poderá ser obtido o edital,

03 - lnformaçôes sobre a execução do contrato e a forma para a efetiva execuÇão

Co objeto dâ lic.taçâo:

04 - lnformações sobre os cascs de inadrmplêmento. para o fim dâ aplicaçáo de

Íuturas penalidades;

05 * Condições e cíitêrios para julgamento, bem assim os locais, horários e meros

de ÕomunicaÇáo a distância em que serão fornecidos os elementos, informaQÕes e

esclarecimentos relativos à licitaÇáo em telal

06 - Píazo e condições para pagamento,

C7 - Demais especificaÇóes e peculiaridades da licitaÇào (consrderaçóes. minutas,

êtc. ).

Assim, em análise ao reiro mencionado Edital de Licitação e Anexos, verificamos a

sua regularidade jurídico-forrral, que se apresenta em conformrdade com a Lei de

LicitaçÕes e Contratos Admin istrativos.

Nesse sentido, com fulcro nas informâções constantes do presente processo,

proírlovemos o visto no supracitado Edital e Anexos, consoante os termos do art. 38,

parágrafo único da Lei no 8.666/1993.

Não obstante os requisitos acima atendidos, como ponto de controle a ser

considerado, veriíica-se que as cotaÇões de preço apresentadas supeÍam o limite de valor

alhures citado, ou seja, em tese indicariam uma fuga do processo licitatório. Todavia. é

sabido que os valores cotados como referêrrcia possuem natural tendência em Íno
decorrer do processo, no caso, na fase de oferta das proposta de preços

Nesse sentido, faz-se necessário apontar que o valor final apresentado

a.
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enquadrar no previsto pelo art. 23, da Lei Federal n" 8.666/93 c/c Decreto no 9.41212018,

so;-h pena de não homologação do processo licitatÓrio.

Registra-se que o presente parecer tem natureza opinativa, nos termos do art. 38,

parágrafo único, da Lei Federal no 8.ô66/93 (Julgados STF: MS n.o 24.073-3-DF- 2002; MS

n.o 24.631-6-DF-2007), e apresenta como respaldo jurídico os fatos e íundamentos

colacronados.

É o entenciimento, salvo melhor juízo.

São Migr,rel do Guamá, 1'1 cie 2018.
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