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ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA COM 

LOCAÇÃO DE MATERIAIS E ENFEITES NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. 

REFERÊNCIA: CONVITE 1/2022-001-PMJ. 

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA. 

BASE LEGAL: DIVERSOS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL N°.: 8.666/93. 

EMENTA:DIREITO PÚBLICO - ADMINISTRATIVO - PARECER 

CONCLUSIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA COM 

LOCAÇÃO DE MATERIAIS E ENFEITES NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA, 

CONFORME ESPECIFICA TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER 

DE JACUNDÁ/PA – CONVITE - PROCEDIMENTO ADEQUADO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRINCÍPIO DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - POSSIBILIDADE DE 

HOMOLOGAÇÃO. 

I – Relatório: 

Trata-se de remessa de Processo Administrativo Licitatório na modalidade Convite 

para a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 

ornamentação natalina com locação de materiais e enfeites no Município de Jacundá-PA, 

para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer do Município de 

Jacundá/PA, conforme especifica Termo de Referência, para análise conclusiva. 

Três empresas receberam os convites conforme se afere as fls112usque114: 

a) J F COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA; 
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b) W CRAVO COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA; e, 

c) A C  NOGUEIRA PRODUÇÕES LTDA. 

A sessão foi realizada no dia 10 de novembro de 2022, participaram da fase 

competitiva do certame, apresentando propostas válidas, 03 (três) empresas, fls.323 usque 

337: 

a) J F COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA; 

b) W CRAVO COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA; e, 

c) A C  NOGUEIRA PRODUÇÕES LTDA. 

Versa o presente feito de emissão de parecer conclusivo OPINATIVO sobre a fase 

externa do certame. 

No que importa, é o relatório. 

II – Fundamentação: 

A Carta Convite Licitação é a modalidade menos complexa e está prevista no art. 

22, inciso III e parágrafo 3º da Lei de Licitações, vejamos: 

‘’Art. 22, §3º.  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo 

de 03 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 

instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 

horas da apresentação das propostas.’’ 

Para a contratação de obras e serviços de engenharia, a carta convite licitação será 

utilizada nas contratações até o valor de R$ 330 mil. Em outras compras e serviços, o valor 

limite dela será de até R$ 176 mil. 

Os valores foram determinados através do Decreto Federal n. 9412 de 2018, que 

atualiza os valores de três das cinco modalidades de licitação, sendo estes: convite, tomada 

de preços e concorrência. 

Em razão da sua simplicidade, a carta convite licitação ocorre de modo 

desburocratizado, firmando contratos públicos de valores menores, diretamente entre a 

Administração e os particulares.  

A empresa licitante é convidada para participar por meio de uma carta-convite, 

sendo exigida a participação de pelo menos três empresas concorrentes no certame.  
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Nessa senda veja que o valor dos serviços licitados por essa modalidade, in casu, 

não exorbitou R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). 

 Publicidade: 

Assim como as demais modalidades, a carta convite licitação precisa se atentar ao 

princípio da publicidade.  

Tendo em vista que nesta modalidade não há edital, o ato convocatório é 

representado através da carta convite, que será publicada após o envio dos convites às 

empresas, efetuado pela Administração Pública. 

É por meio da carta convite que são dispostas as informações do procedimento e, 

também, todos os requisitos exigidos. 

Como mencionado, o art. 22 da Lei de Licitações determina, em seu parágrafo 

terceiro, que compete à Unidade Administrativa afixar em local apropriado a cópia do 

instrumento convocatório do convite, assim como os Editais das outras modalidades, que 

são publicados em sites ou fixados nos Órgãos. 

A finalidade de fixação do instrumento convocatório é necessária para que as 

demais empresas, além das convidadas, possam ter conhecimento da disputa e, caso se 

interessarem, se inscrever, evitando qualquer tipo de privilégio às empresas convidadas ou 

restrição de demais empresas participantes. 

Quanto a esse critério veja que o prazo legal entre a publicação e a sessão fora 

cumprido, posto que conforme de afere o aviso de licitação fora afixado em local público 

em 10 de novembro de 2022, ocorrendo a sessão dia 25 de novembro de 2022, houve 

cumprimento do prazo e forma legal. 

 Participantes: 

O número de empresas participantes pode ser maior, desde que manifestem 

interesse em participar da disputa, com antecedência de até um dia da sessão pública. 

Na carta convite licitação, há a participação de pelo menos 03 interessados que 

possuam o ramo de atividade pertinente para a contratação almejada, os quais são 

comunicados do procedimento licitatório por meio da carta convite. 

Um diferencial desta modalidade é o fato de que os interessados não precisam de 

cadastro para participar da licitação, de modo que a Administração Pública aceita a 

participação das empresas que não foram convidadas através da carta convite, respeitando 
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o princípio administrativo da ampla concorrência e aumentando o número de participantes 

da disputa. 

Entretanto, o limite para que as empresas que não foram convidadas possam se 

cadastrar-se e se inscrever é de 24 horas de antecedência à abertura da sessão pública. 

Desta forma, a Administração garante o aumento da participação das empresas 

que estejam interessadas em oferecer o objeto ou a prestação de serviços, possibilitando 

opções efetivas e de melhor qualidade. 

Caso o número mínimo de convidados (03) não apresentar interesse em apresentar 

propostas para a contratação, a administração deverá refazer o procedimento 

administrativo.  

Porém, se houver justificativa que demonstre a inviabilidade de um novo 

procedimento, – e por esta razão -, poderá ser efetuada a contratação com as empresas 

que estiverem presentes na sessão pública. 

Outra exceção é a ocorrência de extrema urgência, podendo, inclusive, ser 

convertido o convite em contratação de forma direta. Cada situação é analisada de forma 

criteriosa e individual pela Administração, respeitando sempre os princípios administrativos 

previstos na Lei de Licitações. 

Porém como dito alhures três empresas receberam os convites conforme se afere 

as fls112 usque 114: 

a) J F COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA; 

b) W CRAVO COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA; e, 

c) A C  NOGUEIRA PRODUÇÕES LTDA. 

Sendo que participaram da fase competitiva do certame, apresentando propostas 

válidas, 03 (três) empresas, fls.323 usque 337: 

a) J F COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA; 

b) W CRAVO COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA; e, 

c) A C  NOGUEIRA PRODUÇÕES LTDA. 

Portanto sagrando-se vencedora a empresa: J F COMERCIO E ENGENHARIA 

LTDA – Proposta de R$ 322.400,34. 

 Habilitação: 
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Ao contrário das outras modalidades de licitação, em razão do menor valor das 

contrações, na modalidade carta convite licitação há flexibilização dos documentos de 

habilitação.  

Não há necessidade de que as empresas apresentem ampla documentação para 

comprovar que possuem regularidade fiscal. Normalmente, é exigido apenas um envelope 

com a sua proposta. 

Porém, há documentos que não podem ser dispensados em razão de normas 

constitucionais, como o artigo 195, §3º da Constituição, que veda a contratação de 

empresas que possuam débito com a Previdência Social, bem como o artigo 23 da Lei 

Federal 8.036, que veda a contratação de empresas que possuam débito com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.  

Veja que no Capítulo V o ato convocatório exigido para habilitação um rol 

documental para habilitação jurídica, fiscal e econômica. 

Nessa senda verifico que a empresa vencedora do certame: J F COMERCIO E 

ENGENHARIA LTDA, cumpriu quase todos os requisitos apresentando a documentação 

referente a sua habilitação jurídica, fiscal, econômica e técnica. 

Em análise as propostas das licitantes, verificou-se que a proposta da licitante: J F 

COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, bem como a ata da sessão observa-se que restou 

vencedora a precitada empresa com a proposta no valor de R$ 322.400,34 (trezentos e 

vinte e dois mil, quatrocentos reais e trinta e quatro centavos), estando assim estampado o 

Princípio da Competitividade e Vantajosidade. 

III – Conclusão: 

Ex positis, esta procuradoria manifesta-se pela HOMOLAGAÇÃO do referido 

certame, condicionado a verificação da não existência de fracionamento de despesas 

inserta no §5º do art. 23 de Lei 8.666/1993, bem como pela deflagração da contratação, 

conforme exposto alhures, nos termos das seguintes recomendações: 

 Recomenda-se:  

a) Remeta-se a Controladoria; 

b) A realização de empenho em caso de contratação iminente; 

c) Nomeação do fiscal de contrato quando ocorrer a contratação; e, 

d) Para tanto deve ser mencionado, nas futuras licitações, pelo Setor Contábil, a 

natureza do recurso – se federal: voluntário ou obrigatório - a ser utilizado para 
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custeio das despesas oriundas do certame, isso com a finalidade de aferição do 

procedimento licitatório. 

 

É o parecer, é como este órgão consultivo penso! (06 laudas) 

Jacundá, 28 de novembro de 2022. 

 

Sociedade de Advocacia Guimarães e Maciel 
Ezequais Mendes Maciel 

OAB/PA 16.567 
Advogado Sócio 

 
Encaminhe-se à CPL, para as porvidências e prosseguimento. 
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