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oe ucrraÇÃo:Contrataçáo de Empresa para pÍestaçâo
de Seruiços eE Malrutcrrçáo de Poços Árteslanos, Reservatórios e
Redes de Dlstribuição de Água da Muaiclpalldade,em. coaformida-
de com o Arexo I (Especiflcaçáo do ObJetot

Veio a conhecimento desta Assessoria Juridica, para análise e pa-
xcer quanto à legalidade e verificação das formalidades da minuta do edital e dos seus ane-
xos na modalidade "conúte", do Tipo Menor preço Global, cujo objeto é a contratação de
Empresa para Prestação de Servlçoa em Manutenção de Poços Artesianos, Resergató-
rios e Redes de Dlstrlbulção de ligua da Munlclpalldade, em conformldade com Anexo I
(EspeclÍlcação do Objeto|.

Preliminarmente, considera*se conveniente a consignação de que a
presente manifestaçáo toma por base exclusivamente os elementos que constam nos autos
do processo administrativo em epígrafe âté a presente data,cabendo ao Setor Jurídico, pres-

tar consultoria sob o prisma estritamente juridico,náo the competindo adentrar em aspectos
relativos à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito deste Município, nem
analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.
!z 

Depreende-se dos autos que a Administração PúbLica pretende con-
tratar, mediante a modalidade de Convite do tipo Menor Preço Global, empresa especializada
para execução dos Serviços de Prestação de Seru'iços em Manutençáo de Poços Artesianos,
onde, inicialmente, há que se anaüsar se a licitaçâo poderá ou não ser efetuada pela respec-

tiva modalidade escolhida.

uniáo, Estado s, D istrito â:HH:;::: - r* L :::::: J; il:::â.:": H'::, 
t"

u AÍt, 22. §âo modalidades de ücltaçã.o:
(...t
III - Coavlte;
(... t
§ 3" - Convlte ê a modalldade de ücitaçâo eutre ltrtetes3ados do ramo
pertlaertê ao seu obJeto, cadastrados ou aão, escolhldos e corrwldados
em núroero mínlmo de 3 (três| pela ualdade admltrlstratiea, a qual
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rá, ern local apropÍlado, cópla do lnstrumento corrvocatôrlo e o esteldeÍá
aos demals cadastradqs na correspondeute especlalldade que mallfesta_
ren sêu lateresse com altêcedêncla de até 24 ívhte ê quatrol horas da
apÍeseütaçáo das propostas ...,
§ 6" - Na hlpótese do § 30 deste arttgo, exlsttndo !a preça mats de 3 (trêsl
possiveic lateressadot, a cada lovo co[vlte, reallzado para obJcto tdêatt-
co ou assemelhrdo, ê obrlgetôÍlo o convlte a, ao mínlmo, mals um Inte_
tessado, eaqualto e:dstlrem cadastÍado3 rão corvidado! tas últimas ll-
ttaçõês. lRedaçáo dada pela Lel rr" 8.883, de 1994f

§ 7" - Quaado, poÍ llmlteçôca do mercado ou manlfesto deshteÍesse dos
coavldados, for lapossível a obtelção do número míaimo de llcltaates
extgldos ao § 3" deete artlgo, essas clrcua.tânclas deverão ser devlda_
mêrrte justlÍlcadas no processo, aob pela de repeüçôo do convlte. {...f,Att. 23, As nodalidades de ltcitasáo a que 3ê referem or lnci:os t a út do
artlgo anterlos sêráo dêtermlnadas em fuação dos segurhtes ü.0ites, tere-
do em vlsta o valoÍ êstimado da co[tratação:
I_ - para obras e serwlgos de errgeaharia: lRedação dada pela Let ,r" 9.64A,
de 199af
al corvite - atê Rl$ 33O.OOO,OO ítÍêzeútos ê trlnta ail realst; lRedaqáo
dada pela Lei n o 9.648, de 1998 e DêcÍeto f 9,4L2l2OLAl (...1
I,I - para compÍa3 e servlços aão referldos no iaclso anterior:lRedação da-
da pela Lei no 9.648, dc l99al
af convite - até Rt 176.00(),0() ícento c aeterta e sels all tealst; (Redeção
dada pela Let n" 9.648, de 1998 c Decreto f 9.4f2l2OLAl {...)
§ 5ô E vedada a utlllzaçâo da modaüdade "Coavlte" ou "tomada dê pre-
ços': conforme o ca3o, para parcelas de uma mesoa obra ou servlço, ou
alnda para obras e seÍvlços da mesma tratureza ê ao rresmo local que
posram ser reallzadas coqruata e corrcomltantemente, serEpte que o 30-
matôrlo de seus valores cetactedzan o caso de .tomada de prãços,' ou
"coacortêncla", íespectlvamente, uos termos deste aÍügo, exceto paÍe as
parcelas de aatureza especíIlca que pos3am aer e:ecutadas poÍ pessoas
ou êmpreses de especlalldade dÍrersa daquêle do errecutor da obra ou
le"vlço. lRedaçáo dada pela Lel a" 8.883, de 1994|.

Depreende-se dos autos, pois, que a licitaÇão em questão amolda-
se na disciplina leqal acima transcrita.

\,/ Em face de disposição legal, a licitação na modalidade convite des-
tina-se a interessados que pertençam a rárno de atividade pertinente ao objeto a ser licitado,
que poderão ou não ser cadastrados no órgão que promover o certame, tendo como principal
exigência o convite feito pela Administração.

Como pressuposto desta modalidade, temos que para a sua valida-
de será necessário haver pelo menos três convidados para o certame. O alerta que se fa2

com relaÇão a essa escolha é que ela deverá ser efetuada visando sempre ao princípio da su-
premacia do interesse público e náo de interesses individuais, sob pena de se caracterizar
um desvio de finalidade.

Por conseguinte, na respectiva modalidade de licitação, na forma
do que dispõe o § 6" do art. 22 da lei n" 8.666/1993, quando existirem na praça mais de

três interessados para o item a ser licitado, a cada novo convite que possua objeto
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ma espécie ou do mesmo gênero, a Administração deverâ, obrigatoriamente, convidar sem-
pre mais um interessado, até que existam cadastrados que não tenham sido convidados em
licitações anteriores. É a chamada ,'rotatividade de licitantes,,.

O número mÍnimo de licitantes no convite também foi objeto de
dispositivo legal, que impõe que quando esse número mínimo não for aüngido, tanto por ri-
mitações de mercado, quanto por manifesto desinteresse dos convidados em participar do
certame, essas ocorrências deverão ser justificadasno processo, a Íim de que o procedimento
náo necessite ser repetido.

Com relação ao manifesto desinteresse, esse se configura pela pró_
pria ausência desses convidados no momento da abertura da licitação. No entanto, se esse

-- nüdado demonstrar expressamente o seu desinteresse por não trabalhar com aquele obje-
to, a situação se torna diferente, pois náo se atingiu o número mínimo de três licitantes do
ramo, e o convite carece de repetição.

No que tange à limitaÇão de mercado, essa já se torna mais diÍicil
de ser comprovada, pois náo bastará a ausência dos convidados. Necessitará, também, de
uma pesquisa mais aprofundada, consultando entidades de cliasses, juntas comerciais, etc.,
por meio das quais realmente se detecte essa limitação, e seja objeto de uma declaração jus-
üÍcadora nesse sentido por parte da Administração.

Na modalidade convite, o edital, também chamado de "carta-
convite", "instrumento convocatório" ou, simplesmente, "convite", não há exigência legal de
publicidade em diários oÍiciais e/ou jornais de grande circuliação, sendo que tal publicidade
poderá ser realizada somente pela sua afixação em local visível na própria Administraçáo,
como em um quadro de avisos, por exemplo. A ausência de previsáo legal, entretanto, não
pode ser entendida como vedaçáo. É que, ao lado do princípio da legalidade estrita, quejus-
tiÍicaria a desnecessidade de publicação do ato, há que se interpretar os disposiüvos legais
utilizando-se de técnicas hermenêuticas buscando a finalidade da norma como um todo.

Nos dizrres de Marçal Justen Filho, l1 "Tai_s pnncípios (ticitatóios)
ndo podem ser examina.d.os isoladamente, aplicand.o-se a. regra lermenêutica d.a impticabili-
dade dos princípios. Indica o inter-relacionamento entre pincípios, de mod.o que nao se inter-
preta e aplica um único pincípio i.soladamente. Deuem con-siderar-se os pincípios conjuga6a-
mente e evitar que a aplicaçao de um produza a ineficácía de outro.',.

Portanto, um princípio isoladamente não deve ser levado em c
deração de modo a produzir a ineÍicácia de outro. No caso em tela, o princípio da
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aplicado de modo isolado, poderia restringir a competiúvidade na busca pela maior eficiên-
cia, haja vista que com um número maior de participantes no processo licitâtório Convite, a
chance de uma proposta mais vantajosa se torna maior.

Assim sendo, embora não haja a determinaçâo de publicação do a_

úso do edital do conüte em jornal, mas apenas a comunicação direta aos conüdados e âfi-
xação do aviso em mural, sugere-se que a Adminisúação avalie a conveniência de divulgar-
se a licitação, por extrato, em jornal de circulação na região, possibilitando, com tal medida,
possibilitar a participação de eventuais interessados mesmo que não convidados e, conse-
quentemente, facilitar a obtenção da proposta mais vantajosa à administraçâo.

De qualquer modo, por disposição Iegal, a afixação do ato referente

r-\citaÇão deverá ocorrer por, no mínimo, cinco dias úteis antes de sua abertura, sendo que,
o náo cumprimento dessa exigência poderá gerar a nulidade do procedimento.

No convite, por ser uma modalidade de licitação mais simples, po-
derá haver, mediante análise do caso concreto pela Administração, dispensa da apresenta-

çáo de determinados documentos, já que existe a pressuposiçáo de que a Administração
convidará interessados que possam executar o objeto licitado; e aqueles que se conrridarem
para participar, por terem como exigência o prévio cadastramento no órgáo, já terâo veriÍica-
da a sua qualiÍicação por meio do próprio sistema de cadastro.

Por outro lado, por imposição legal, não poderá ser dispensada a

comprovação de regularidade junto ao FGTS (por meio da Certidão de Regularidade de Situ-
ação - cRS, expedida pela caixa Econômica Federal), por força da Lei n". g.or2lgs, e a pro-

'.a de regularidade para com a Seguridade Social (por meio da Certidão Negativa de Débitos -
cND, expedida pela Preúdência social), em face das disposições contidas no art. 195, s 3"
da constituiçáo Federal, os quais poderáo ser exigidos apenas do vencedor do certame.

No entanto, caso a Administração decida, no caso concreto, soüci-
tar a exibição de alguns documentos no convite, em razáo da natureza dacontratação, pode-
râ. fazê-lo, devendo somente, nessa hipótese, promover a abertura do certame com dois enve-
Iopes (um contendo a documentaçáo e outro, a proposta), a exemplo do que ocoÍTe numa
tomada de preços ou numa concorrência. Portanto, a abertura deverá contar com duas fa-
ses: análise de documentos e julgamento de propostas, salientando que ambas deverão ser
efetuadas em ato público.
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Com efeito, verifica-se que o presente procedimento licitatório po-
derá ser levado a efeito por meio da modalidade Convite, nos terÍnos d.o art.22, inciso III e §
3", da Lei n" 8.666/ 1993.

O Termo de Referência, por sua vez, encontra-se aprovado pela Au-
toridade Competente e contém a justificativa pur.ra a necessidade da contratação. A existên-
cia de recursos para fazer frente às despesas encontra-se devidamente atestada. Como tam-
bém, as cláusulas editalÍcias enconúam-se compaúveis com os regramentos legais pertinen-
tes.

Sabe-se que a licitação é um procedimento administrativo formal,
no qual é imprescindível a observância de uma sequência ordenada de atos que darão ensejo
à celebração do contrâto pela Administração. O procedimento licitatório caÍacien?,a *ato ad-
)íinistrativo formal' (afi. 4", parágrafo único da ki federal n" 8.666 /931, seu fim especíÍico é
a condução do processo de compras, da contratação de serviços ou de alienação pela Admi-
nistraçáo e o seu processamento se dá por meio de atos sucessivos e encadeados tendentes
à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, bem assim à preservação do
princípio da igualdade.

A Constituição Federal de 1988 instituiu a obrigatoriedade de se

realtzar licitação prévia nos termos do artigo 37 inciso XXI, que preceitua: "XXI - ressoluados
os ca§os especificados na legislação, as obra.s, seruíços, comprcs e alienações serdo contrdto-
dos mediante processo de licitação pública Ele a.ssegure igualdade de condições a Íodos os

ancorrentes...".

Licitaçáo é o procedimento administrativo pelo qual um ente públi-
Yo, no exercÍcio da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitam às
condições frxadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas
dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebraçáo do contrato.

dos, descarac tei,zarn" *H:':T::ilH'ff .:::ffff 'ffi "ir:T:: ;,:ãHT;
formal, publicidade de seus atos, igualdade entre os licitantes, sigilo na apresentaÇão das
propostas, vinculaçáo ao edital ou convite, julgamento objetivo, adjudicação compulsória ao
vencedor e probidade administraüva.

Delilir com clareza e exatidão o objeto que vai atender à necessi-

dade da Administraçáo é de grande importância para o sucesso da licitaçáo. O mercado é
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rico em opções, e a Administração Pública é liwe para utilizar os recursos disponíveis para
chegar ao objeto que melhor atenda a sua necessidade.

Ante o exposto, somos a favor do andamento do feito, procedendo-

se à divulgação do instrumento convocatório mediante publicação no DOU - Diário Ofrcial
da União, DOE - Diârio OÍicial do Estado ou Diário OÍicial dos Municípios do Estado do Ma-
ranhão, caso haja neste município autorização legal para tanto, como também, em Jornal de

Grande circulação a nivel Estadual e/ou Federal, mesmo não havendo, no presente caso,

imposição lega1 para tanto, o que em caso de não publicação acima referenciada, não torna-
rá o presente procedimento viciado.

Quanto ao edital e anexos, estão de acordo com os dispositivos le-

-_ is pertinentes, cujo Edital encontra-se instruído com as seguintes cláusulas e condiÇões:

Para anáüse do edital, estamos utilizando subsidiariamente a Lei

de Licitações n" 8.666/93, em seu Art. 38, panígrafo únleo, prevê que as minutas de Edi-

tq.is de Licitações e de seus anexos, devem ser previamente examinadas e aprovadas pela

)íssessoria Jurídica do órgáo que está promovendo a licitação, senão vejamos:

$Ata38..,...,.,..
Parágrafo Únüco - As rrairuúas de ed.ttrrts de ticitação, bern cono q,s do
Cottfuos, a.cordos, contêz;los ou ajustcs delEm sar prg,ülanr,arúe exa-
nlnadas e aprovrrdrrs por Assessot'la úrídlca dd Admlrnistru.çao."

Com fulcro nas noúnâs de licitaçáo da l,ei n" 8.666193 e suas pos-

teriores alterações, bem como, nas demais norÍnas pertinentes voltadas para o presente ca-

so, nenhum impedimento há para a contrataçáo ora requerida, considerando que a minuta

do Edital, e demais anexos se encontram em perfeita consonância com o que preceituam

citados dispositivos legais, devendo, entretanto, ser obedecido os procedimentos adotados

pela modalidade "Convite", conforme previsto na Lei.
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1. Do ObJeto da Licitaçáo;
2. Das Coadtçóee de Participaçáo;
3. Da Documentação ê Proposta;
4. Do Julgameato;
5. Da AdJudicaçáo e Homologaçáo;
6. Do Iladimplemesto e Sançõer;
7. Do Recebimelto do Objeto Contratado;
8. Do Pagaae8to;
9. Dos Recurror Admltrbtratlvos;
10. Dos Recursos Orçamertárlos;
11. Das Dispoaições Creraie.
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É importante frisar, que no processo licitatôrio deverá ser garantido

o princípio constitucional da isonomia e deverá ser processada e julgada em consonância
com os princípios básicos da legalidade, da impessoaLidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculaçáo ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo.

Da análise em tela, veriÍica-se corretos os procedimentos adotados,
para contÍâtaçáo do objeto, mediante processo licitâtório na modalidade .Coflvlter, confor-
me previsto no art. 40 da lei 8.666/93, devendo ser utilizâdo o procedimento de seleção com
base no Menor Preço Global, ou seja, a escolha da proposta mais vantajosa para a Adminis-
tração.

Assim, em vista das consideraçóes expedidas, juridicamente é legí-

lr1eo o pleito formulado opinando-se, poftânto pela realizaçáo do referido processo licitatório
na modalidade "Convite".

Por Íim, ressalte-se que o presente arrazoado tem caráter mera-
mente opinativo, náo vinculando o administrador em sua decisão, conforme entendimento
exarado pelo supremo Tribunal Federal no Mandado de segurança n3 24.078, rel. Ministro
Carlos Velloso.

É o parecer, s.mJ.

Sucupira ao- e fevereiro de 2O22

MI JO SI COSTA JÚNIOR
Assessor

oAB/MA n' 10.121-A
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