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PARECER JURÍDICO – PROCESSO CARTA CONVITE N.º 001/2018- PGM/CDA 

PROCESSO LICITATÓRIO  Nº 2017001430 

 

 

 

DE LAVRA DA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

AO.................: SETOR DE LICITAÇÕES 

 

 

Trata-se de processo licitatório na modalidade convite, registrado sob o nº 

001/2018, relativo abertura e julgamento da Carta-Convite nº 01/2018, que 

tem por objeto a contratação de empresa para locação de licença de uso de 

sistemas em web, desenvolvimento de funcionalidades específicas e serviços 

de suporte sem ônus mensal, conversão de banco de dados, parametrização, 

implantação/treinamento, conforme descrição dos serviços contidos no Termo 

de Referência em anexo. 

 
 

 

I – DO RELATÓRIO  

 

A Comissão de Licitação determinou o encaminhamento do procedimento licitatório Modalidade 

Convite nº. 001/2018, tendo por objeto a contratação de empresa para locação de licença de uso de sistemas 

em web, desenvolvimento de funcionalidades específicas e serviços de suporte sem ônus mensal, conversão 

de banco de dados, parametrização, implantação/treinamento, conforme descrição dos serviços contidos no 

Termo de Referência em anexo, para fins de parecer sobre as minutas de Edital e Contrato. 
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É o relatório.  

 

II - BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

Antes de adentrar no mérito do presente edital licitatório, vale fazer alguns esclarecimentos a 

respeito do processo licitatório na modalidade convite. 

 

Inicialmente é importante afirmar que a Constituição da República de 1988, em seu no 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 pautar em princípios e regras previstos no texto constitucional. Diante 

disso salienta Márcio Pestana: 

 

 
“permitem que o intérprete e o aplicador do Direito no caso concreto, mais das 
vezes, possam, a partir da sua luminosidade, solucionar questões que, sob a 
ótica dogmática, poderiam apresentar aparente perplexidade”. (PESTANA, 
Marcio. Direito administrativo brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010) 
 

 

O art. 22 da Lei 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 Convite nº 001/2018. 
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III - DA MODALIDADE CONVITE 

 

A Lei n. 8.666/93 estabelece que 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 [...]” (Art. 22, §3º, da Lei n. 8.666/93) 

    

Observa-se que a referida modalidade licitatória é utilizada para a realização de obras e serviços 

de engenharia cujo teto corresponda ao valor de R$ 150.000,00 e para compras e serviços até o limite de R$ 

80.000,00, sendo que a mesmo se distingue das demais pela simplicidade dada às fases e à publicação dos 

atos que a compõem. 

 

O art. 22, §3º, da lei supra mencionada, exige como publicidade apenas a afixação de cópia do 

instrumento convocatório, em “local apropriado”, o que garante maior celeridade e economicidade 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 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. 8.666/93, que autoriza, nesse caso, a utilização de “outros instrumentos 

hábeis” (nota de empenho, carta-contrato, autorização de fornecimento, etc.). 

 

                  Claro está a intenção legislativa em se criar um procedimento licitatório mais simples capaz de 

buscar céleres para a administração, e consequentemente afastar o apego às formalidades, afastando assim 

gastos desnecessários. 
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IV - DA IMPESSOALIDADE E PUBLICIDADE 
 
 
 

O art. 22, §3º, da Lei nº 8.666/93, estabelece que a unidade administrativa deve convidar, no 

número mínimo, três possíveis interessados para contratar com o Poder Público. 

 
O mesmo diploma legal, determina que compete à 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 à 

jurisprudência. 
 
 

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 legislador foi a de evitar gastos 

desmedidos para a Administração, com a publicação de todos os instrumentos convocatórios na imprensa 

oficial e em jornais de grande circulação. 

 

V - DO PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 001/2018 
 
 
Como dito acima, trata-se de procedimento licitatório pertinente à contratação de empresa para 

locação de licença de uso de sistemas em web, desenvolvimento de funcionalidades específicas e serviços de 

suporte sem ônus mensal, conversão de banco de dados, parametrização, implantação/treinamento, conforme 

descrição dos serviços contidos no Termo de Referência em anexo. Analisando o processo é possível 

constatar algumas incongruências. Senão vejamos.  

 

Há divergência entre dotações orçamentárias previstas no Termo de Referência e Minuta 

Contratual quando comparados com a Declaração de Dotação Orçamentária e a Minuta do Edital. 
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Ademais, o prazo de vigência não está em conformidade com a legislação vigente. Não consta 

no Termo de Referência e na minuta do contrato a respectiva vigência/duração do contrato. De outro lado, 

consta na minuta do edital a vigência por um período de 60 (sessenta) meses. 

 

O artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 disciplina a duração dos contratos administrativos, bem 

como as possíveis hipóteses de prorrogação de seu prazo de vigência. 

 

Para melhor intelecção do texto legal, imperiosa sua transcrição integral:  

 

“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto aos relativos:  

... 

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se 

pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato. “ 

 

VI - CONCLUSÃO 
 

 

POR TODO O EXPOSTO, esta Assessoria Jurídica OPINA pelo REGULAR PROCESSAMENTO 

do presente procedimento licitatório e  pela aprovação das minutas do edital e do contrato, vez que elas 

atendem as exigências previstas na legislação específica, desde que haja correção das ressalvas 

apontadas acima. 

 
É o parecer. S.M.J. 

Conceição do Araguaia (PA), 27 de março de 2018. 
 
 
 
 
 

LUIZ ANTONIO MONTEIRO MAIA 
Assessor Jurídico 
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