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PROCESSO N" 0372.3,62 I 20.22

coNvITE N" OO2|2O22

PARTCER JURÍDICO

ASSUNTO: ANÁLISE PRÉVIA DO EDITAL DO CONVITE

OBJETO DA LICITACÃO: Contratação de Empresa para Prestação
de Senriços de Roços Manuais de Pastagens nas Margens das Es'
tradas Vicinais no Município de Sucupira do Riachão - MA, em
conformidade com o Anexo I (Projeto Bástcof

Veio a conhecimento desta Assessoria Jurídica, para análise e pa-

:yrec€r quanto à legalidade e veriÍicaçáo das formalidades da minuta do edital e dos seus ane-

xos na modalidade "Convite", do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a Contratação de

Empresa para Prestação de Senriços de Roços Manuais de Pastagens nas Margens das Es-

tradas Vicinais no Município de Sucupira do Riachão - MA, em conformidade com o Anexo

I (ProJeto Básicof.

Preliminarmente, considera-se conveniente a consignaçáo de que a

presente manifestaçáo toma por base exclusivamente os elementos que constam nos autos

do processo administrativo em epígrafe até a presente data,cabendo ao Setor Jurídico, pres-

tar consultoria sob o prisma estritamente juridico,náo lhe competindo adentrar em aspectos

relativos a conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito deste MunicÍpio, nem

_-*rt""r 
aspectos de natureza ernirtentemente técnica ou administrativa.

Depreende-se dos autos que a Administraçáo Rlblica pretende con-

tratar, mediante a modalidade de Convite do tipo Menor Preço Global, empresa especializada

para execução dos Serviços de Prestaçáo de Roços Manuais, onde, inicialmente, há que se

analisar se a licitaçáo poderá ou não ser efetuada pela respectiva modalidade escolhida.

A licitação na modalidade de Convite foi instituída - no âmbito da

Uniáo, Estados, Distrito Federal e Municípios - pela Lei n" 8.666193 nos seguintes termos:

"Art.22. São modalidades de licitação:
(...)
III - Convite;
(...)
§ 3" - Convite é a modalidade de lieitação 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 afixa-
rá, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá
aos demais cadastrados na correspondente especialidade que
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rem seu intêresse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) hoÍas da
apÍesentação das propostas ...,
§ 6" - Na hlpótese do § 3" deste artlgo, enlstlndo na praça mals de 3 (trêsf
possívels lÍrteressados, a cada novo convlte, reallzado para obJêto tdêntt-
co ou assemêlhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mals um lnte-
ressado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últlmas ll-
citações. (Redação dada pela Lei n" 8.883, de 1994)
§ 7o - Quando, por llmltações do mercado ou manifesto deslnteresse dos
convidados, for impossível a obtenção do número mínlmo dê licltentes
exlgidos no § 3" dêstê artigo, essas circunstâncias dêveÍão ser devida-
mente justificadas no processo, sob pena de repetiçáo do convite. (...),
Art. 23. As modalidades de llcltâção a que se referem os lncisos I a lII do
aÍtigo anterior seráo determlnadas em função dos segulÍrtês llmltes, tên-
do êm vlstâ o valor estimado da contratação:
I - para obras e serviços de engenharla: (Redação dada pela Lei no 9.648,
de 19981
a) convite - até R$ 33O.OOO,OO (tÍezentos e tÍinta mil reaisl; (Redaçâo
dada pela Lei n " 9.648, de 1998 e DecÍeto no 9.4L2l2OlAl l..l
II - para compÍas e serviços nâo referiáos no inciso anterior:(Redação da-
da pela Lei n" 9,648, de 1998)
a) convite - atê R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reaisli (Rêdação
dada pela Lei n" 9.648, de 1998 e Decreto n" 9.a12l2o18) (...)
§ 5" É vedada a utilização da modalidade "Convite" ou "tomada de pre-
ços': conforme o câso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou
alnda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que
pogsem ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o so-
matórlo de seus valores caractedzaÍ o ceso de "tomada de preços" ou
"concorrência ", respectivamente, nos termos deste artigo, exceto paÍa
as parcelas de natureza específica que possam sêÍ executadas por pesso-
as ou emprêsas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou
serviço, (Redação dada pela Let n" 8.883, de 1994).

Depreende-se dos autos, pois, que a licitaçáo em questáo amolda-

se na disciplina legal acima transcrita.

Em face de disposição legal, a licitaçào na modalidade convite des-

tina-se a interessados que pertençarn a raÍno de atividade pertinente ao objeto a ser licitado,

que poderão ou não ser cadastrâdos no órgáo que promover o certalne, tendo como principal

exigênciâ o convite feito pela Administração.

Como pressuposto desta modalidade, temos que para a suâ valida-

de será necessáÍio haver pelo menos três convidados pâÍa o certâme. O alertâ que se faz

com relaÇáo a essa escolha é que ela deverá ser efetuada visando sempre ao princípio da su-

premacia do interesse público e nào de interesses individuais, sob pena de se caracterizar

um desvio de finalidade.

Por conseguinte, na respectiva modalidade de licitaçáo, na forma

do que dispõe o § 6" do aÍt. 22 da Leí 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 da mes-

ma espécie ou do mesmo gênero, a AdministraÇào deverá, obrigatoriamente, convid
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pre mais um interessado, até que existam cadastrados que não tenham sido convidados em

licitações anteriores. E 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 náo for atingido, tanto por li-

mitaçÕes de mercado, quanto por manifesto desinteresse dos convidados em participar do

certame, essas ocorrências deveráo ser justificadasno processo, a fim de que o procedimento

náo necessite ser repetido.

Com relaçáo ao manifesto desinteresse, esse se conÍigura pela pró-

pria ausência desses convidados no momento da abertura da iicitaçáo. No entanto, se esse

convidado demonstrar expressamente o seu desinteresse por não trabalhar com aquele obje-

to, a situaçáo se torna diferente, pois náo se atingiu o número minimo de três licitantes do

ramo, e o convite carece de repetiçáo.

No que tange à limitaçáo 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 classes, juntas comerciais, etc.,

por meio das quais realmente se detecte essa limitaçáo, e seja objeto de uma declaração jus-

tiÍicadora nesse sentido por parte da Administraçáo.

Na modalidade convite, o edital, também chamado de "carta-

convite", "instrumento convocatório" ou, simplesmente, "convite", náo há exigência legal de

publicidade em diários oficiais e/ou jornais de grande circulaçáo, sendo que tal publicidade

poderá ser realizada somente pela sua afixaçáo em local visível na própria Administraçáo,

. lomo 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, que jus-

tificaria a desnecessidade de publicaçáo do ato, há que se interpretar os dispositivos legais

utilizando-se de técnicas hermenêuticas buscando a Íinalidade da norma como um todo.

Nos dizeres de Marçal Justen Filho, ll "Tais pincípios (licitatórios)

ndo podem ser examinados isoladamente, aplicando-se a regra hermenêutica da implicabili-

dade dos princípios. Indica o inter-relacionamento entre princípios, de modo que nã.o se inter-

preta e aplica um único pincípio isoladamente. Deuem considerar-se os pincípios conjugada-

mente e euitar que a aplicaçao de um produza a ineficó"cia de otttro." .

Portanto, um principio isoladamente náo deve ser levado em consi-

deraçáo de modo a produzir a ineÍicácia de outro. No caso em tela, o princípio da legalidade

aplicado de modo isolado, poderia restringir a competitividade na busca pela maior
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cia, haja vista que com um número maior de participantes no processo licitatório Convite, a

chance de uma proposta mais vantajosa se torna maior.

Assim sendo, embora não haja a determinação de publicaçáo do a-

viso do edital do convite em jornal, mas apenas a comunicaçáo direta aos convidados e afi-

xaçáo do aviso em mural, sugere-se que a Administraçáo avalie a conveniência de divulgar-

se a iicitação, por extrato, em jornal de circulaçáo na regiáo, possibilitando, com tal medida,

possibilitar a participaçáo de eventuais interessados mesmo que não convidados e, conse-

quentemente, facilitar a obtenÇão da proposta mais vantajosa à administraçào.

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

à licitação deverá ocorrer por, no mínimo, cinco dias úteis antes de sua abertura, sendo que,

.-,o 
.Uo cumprimento dessa exigência poderá gerar a nulidade do procedimento.

No convite, por ser uma modalidade de licitaçáo mais simples, po-

derá haver, mediante aná-1ise do caso concreto pela Administração, dispensa da apresenta-

ção de determinados documentos, já que existe â pressuposição de que a Administraçáo

convidará interessados que possaÍn executâr o objeto licitado; e aqueles que se convidarem

para partícipar, por terem como exigéncia o prévio cadâstrâmento no órgão, já teráo verifica-

da a sua qualificaçáo por meio do próprio sistema de cadastro.

Por outro 1ado, por imposiçáo legal, náo poderá ser dispensada a

comprovação de regularidade junto ao FGTS (por meio da Certidáo de Regularidade de Situ-

açáo - CRS, expedida pela Caixa Econômica Federal), por força da Lei n". 9.OI2195, e a pro-

va de regularidade para com a Seguridade Social (por meío da Certidão Negativa de Débitos -

._lND, expedida pela Previdência Social), em face das disposições contidas no art. 195, § 3'
da Constituição Federal, os quais poderâo ser exigidos apenas do vencedor do certame.

No entanto, caso a Administraçáo decida, no caso concreto, solici-

tar a exibição de alguns documentos no convite, em razâo da natureza dacontratação, pode-

rá fazê-lo, devendo somente, nessa hipótese, promover a abertura do certame com dois enve-

lopes (um contendo a documentaçáo e outro, a proposta), a exemplo do que ocorre numa

tomada de preços ou numa concorrência. Portânto, a abertura deverá contar com duas fa-

ses: análise de documentos e julgamento de propostas, salientando que ambas deverão ser

efetuadas em ato público.

Com efeito, verifica-se que o presente procedimento licitatório po-

derá ser levado a efeito por meio da modalidade Convite, nos termos do afi. 22, inciso III e §

3", da Lei n" 8.666/1993.
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O Termo de Referência, por sua vez, encontra-se aprovado pela Au-

toridade Competente e contém a justíficativa para a necessidade da contrataçáo. A existên-

cia de recursos para fazer frente às despesas encontra-se devidamente atestada. Como tam-

bém, as cláusulas edita,lícias encontram-se compatíveis com os regramentos legais pertinen-

tes.

Sabe-se que â licitaÇáo é um procedimento administratívo formal,

no qual é imprescindível a observância de uma sequência ordenada de atos que dâÍáo ensejo

à celebraçáo do contrato pela Administração. O procedimento licitatório caracteriza "ato ad-

ministrativo formal" (afi. 4" , parágrafo único da Lei federai n" 8.666 193\, seu fim específico é

a conduçáo do processo de compras, da contrataçáo de serviços ou de alienaçáo pela Admi-

nistraçáo e o seu processamento se dá por meio de atos sucessivos e encadeados tendentes

:-,à obtençáo da proposta mais vantajosa paÍa a Administraçáo, bem assim à preservação do

princípio da igualdade.

A Constituíção Federa-l de 1988 instítuiu a obrigatoriedade de se

realizar licitação prévia nos termos do artigo 37 inciso XXI, que preceitua: "XXI - ressaluados

os casos especificados na legislação, as obras, seruiços, compras e alienações serão contrato.-

dos mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os

concorrentes... ".

Licitação é o procedimento administrativo peio qual um ente púb1i-

co, no exercício da funçáo administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitam às

condiçÕes fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas

d.entre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebraçáo do contrato.

A licitaçáo está sujeita a alguns princípios, os quais, se descumpri-

dos, descarac terízam o instituto e inva-iidam seu resultado seletívo. São eles: procedimento

formal, publicidade de seus atos, igualdade entre os licitantes, sigilo na apresentaçâo das

propostas, vinculação ao edital ou convite, julgamento objetivo, adjudicaçáo compulsória ao

vencedor e probidade administrativa.

Definir com claneza e exatidâo o objeto que vai atender à necessi-

dade da Administraçâo é de grande importância para o sucesso da licitação. O mercado é

rico em opções, e a Administração Prlblica é livre para rtllízar os recursos disponíveis para

chegar ao objeto que melhor atenda a sua necessidade.
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1. Do Objeto da Licitação;
2. Das Condtçôes de Parttclpaçãoi
3. Da Documentação e Proposta;
4. Do Julgemento;
5. Da Adjudicaçáo e Homologação;
6. Do InadimplêmeÍrto e Sançôes;
7. Do Rêcêbimento do Objeto Contratado;
8. Do Pagamento;
9. Dos Recursos Administrativos;
10. Dos Recursos OrçâmentáÍios;
11. Das Disposições Gerais.

Para análise do edital, estarnos utilizaldo subsidiaÍiamente a Lei

de Licitações n" 8.666193, em seu Art. 38, parágÍafo único, prevê que as minutas de Edi-

tais de Licitaçôes e de seus anexos, devem ser previamente examinadas e aprovadas pela

Assessoria Jurídica do órgáo que está promovendo a licitaçáo, senáo vejamos:

"Art.38,.,.,.,,....
Paràgrafo Único - As mlnutos de edltals de ltcltação, bem como as d.o
Contratos, acord.os, conaêníos ou aJustes deoem ser pretiamente exa-
mínad.as e aproaad.as por Assêssorla Jurídtca da Admlnlstração»

Com fulcro nas normâs de licitaçáo da Lei n" 8.666/93 e suas pos-

teriores alterações, bem como, nas demais normas 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.

E importante frisar, que no processo licitatório deverá ser garaltido

o princípio constituciona"l da isonomia e deverá ser processada e julgada em consonância

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

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

se à dirmlgaçáo do instrumento convocatório mediante publicação no DOU - Diá,rio Oficial

da União, DOE - Diário Ohcial do Estado ou Diário OÍicia-l dos Municípios do Estado do Ma-

ranhão, caso haja neste município autorização lega-l para tanto, como também, em Jornal de

Grande Circulaçâo a níve1 Estadual e/ou Federal, mesmo náo havendo, no presente caso,

imposição 1ega1 para tanto, o que em caso de não publicaçáo acima referenciada, náo torna-

rá o presente procedimento viciado.

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

gais pertinentes, cujo Edital encontra-se instruído com as seguintes cláusulas e condições:
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publicidade, da probidade administrativa, da vinculaçáo ao instrumento convocatório e do

julgamento objetivo.

Da anáúise em tela, verifica-se corretos os procedimentos adotados,

para contrataçáo do objeto, mediante processo licitatório na modalidade "Convite", confor-

me previsto no art.40 dalei 8.666193, devendo serutilizado o procedimento de seleçáo com

base no Menor Preço Global, ou seja, a escolha da proposta mais vantajosa para a Adminis-

traçáo.

Assim, em vista das considerações expedidas, juridicamente é legÍ-

timo o pleito formulado opinando-se, portanto pela rea)izaçâo do referido processo licitatório

na modalidade "Convite".

\/ Por fim, ressalte-se que o presente artazoado tem caráter mera-

mente opinativo, náo vinculando o administrador em sua decisáo, conforme entendimento

exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n.o 24.078, rel. Ministro

Carlos Velloso.

É o parecer, s.mJ.

Sucupira d de março de 2022.

MI COSTAJO
Assessor

OAB/MÁ n
urídico
10.121-A
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