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PARECER JURÍDICO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 073/2020 

MODALIDADE: Carta Convite nº 001/2020 

TIPO: Menor Preço Global 

DATA DA SESSÃO: 04/11/2020 

 

Em atenção ao despacho exarado pela Presidente da Comissão de Licitação e equipe de 

apoio ao Setor Jurídico, no sentido de emitirmos parecer técnico jurídico a respeito da legalidade 

procedimental do presente certame, passamos a expor o quanto segue: 

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade CARTA CONVITE, para 

contratação de empresas especializadas em Conservação de pavimento – Lama asfáltica 

da Avenida Brasil e Rua Mato Grosso, conforme especificações do edital e termo de referência. 

a) Breves considerações a respeito do processo licitatório: 

Inicialmente é importante afirmar que a Constituição da República de 1988, em seu art. 37, 

XXI, tornou o processo licitatório conditio sine qua non para contratos - que tenham como parte o Poder 

Público - relativos a obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os casos especificados na legislação. 

Toda licitação deve ser pautada em princípios e regras previstos no texto constitucional.  

O art. 22 da Lei n° 8666/93 descreve as principais modalidades de licitação originalmente 

existentes, dando a cada uma delas particularidades bem definidas. O presente parecer buscar traçar pontos 

legais a respeito da modalidade Carta Convite n° 001/2020. 

b) Da modalidade convite: A própria lei n° 8666/93, no § 3°, do seu Art. 22, estabelece que 

Carta Convite “é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados 

ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa”.  

O Art. 22, § 31, da Lei supramencionada exige como publicidade apenas a afixação de 

cópia do instrumento convocatório em "local apropriado", o que garante maior celeridade e economicidade 

lucia
#custom



 

 
RUA PARÁ ESQUINA COM A RUA BRASÍLIA, Nº229 – CENTRO – CEP: 78.875-000 – GAÚCHA DO NORTE  

CNPJ: 01.614.539/0001-01 – E-mail: prefgnt@yahoo.com.br  - Fone: 3582-1135 

para o procedimento licitatório. Veja-se que, as licitações realizadas na modalidade convite, presume-se a 

habilitação do licitante', podendo participar mesmo aqueles que, não sendo convidados, estiverem 

cadastrados na correspondente especialidade e manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 

quatro) horas da apresentação das propostas. Em razão do acima exposto, destaca-se a possibilidade de se 

formalizar a contratação nos moldes previstos no Art. 62 da Lei n° 8666/93, que autoriza, nesse caso, a 

utilização de "outros instrumentos hábeis" (nota de empenho, carta contrato, autorização de fornecimento, 

etc). Clara está a intenção legislativa em se ter um procedimento licitatório mais simples, capaz de buscar 

celeridade para a administração, e consequentemente afastar o apego as formalidades, evitando gastos 

desnecessários. 

b) Da Impessoalidade e Publicidade: O Art. 22, § 31, do Diploma legal em 

comento, estabelece que a unidade administrativa deve convidar, no número mínimo 03 (três) 

possíveis interessados para contratar com o poder público. Nas palavras de Gasparini (2001, p. 460) 

"presume como boas a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira 

e a regularidade fiscal dos convidados." 

O mesmo diploma legal, determina que competem a unidade administrativa afixar, em local 

apropriado, cópia do instrumento convocatório. O local apropriado não é estabelecido pela doutrina. É 

exatamente o que busca a doutrina e a jurisprudência, conforme demonstrado abaixo no julgado unânime do 

Tribunal de Contas da União, que apresenta definição de local apropriado:  

“é aquele conhecido de todos, que usualmente tratam com a unidade com 

indicação clara e acesso pleno, nos dias e horários normais de expediente, em especial porque 

localizado num bloco administrativo. Cumpriu-se, igualmente como visto o desiderato do Art. 

22, § 31da Lei n° 8666/93."  

(Processo n° 005.935/2003-2. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar. Sessão realizada em 

17/03/2005). 

Ora a simplificação da divulgação das informações atinentes ao convite se justifica pelo 

baixo valor dos contratos e pela simplicidade do objeto a ser licitado. A intenção do Gestor foi a de ganhar 

tempo para a administração uma vez que o mandato está se encerrando e a obra necessita ser executada. 

Sendo assim valeu-se de todos os instrumentos possíveis para garantir a devida publicidade aos convites, 
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visando a ampla participação dos interessados e o consequente alcance da proposta mais vantajosa, que deve 

ser publicada no quadro de avisos da unidade administrativa que promove a licitação. 

Do Processo Licitatório n° 073/2020: Existe recurso orçamentário que assegure o 

pagamento das obrigações a serem executadas no exercício, sendo certo constar autorização expressa do 

Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte MT, para o inicio dos trabalhos licitatórios. O edital, por sua vez, 

seguir todas as cautelas recomendadas pela Lei Geral de Licitações, indicação do nome da repartição 

interessada, sendo certo, ainda, constar a expressa indicação da modalidade, o regime de execução e o tipo da 

licitação. 

Relatado o pleito passamos ao Parecer. 

Pois bem, analisando os documentos acostados ao presente certame, especialmente o 

Edital de licitação e a minuta do contrato, não se constatou qualquer irregularidade ou ilegalidade, cumprindo 

rigorosamente o que determina o artigo 38 “caput” e artigo 40, ambos da Lei 8.666/93. 

Nessa feita, levando em consideração que a lavratura dos termos e documentos 

preliminares obedeceu ao determinado pelas Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002, aprovamos a abertura do 

certame, opinando FAVORAVELMENTE pelo seu normal prosseguimento ate ulteriores termos. 

S.M.J. É O PARECER. 

 

 

Gaúcha Do Norte-MT, 23 de outubro de 2020. 

 

 

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA  

OAB/MT: 4.198 ASS. JURIDICA  
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