
 
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

P A R E C E R 

 

 

INTERESSADO: Comissão permanente de Licitação  

ASSUNTO: Parecer Carta-Convite nº 001/2019 - ADM que trata de AQUISIÇÃO DE BOMBAS 

D’ÁGUA E PAINÉIS DE COMANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

 

O Presidente da CPL, Sr. MOISÉS AFONSO WANZELER, solicita manifestação acerca das 

minutas de Carta Convite e de Contrato, que visam a AQUISIÇÃO DE BOMBAS D’ÁGUA E 

PAINÉIS DE COMANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

É consabido que o convite é a modalidade de licitação mais 

simples, destinada às contratações de pequeno valor, 

consistindo na solicitação escrita a pelo menos três 

interessados do ramo, registrados ou não, para apresentarem as 

suas propostas no prazo mínimo de cinco dias úteis, conforme 

disposto no Art. 21, § 2º, inciso IV, da Lei federal nº 8666/93.  

 

Segundo a lei, o convite não exige publicação no Diário 

Oficial, porque é dirigido diretamente aos licitantes 

escolhidos pela Administração através de carta-convite. A lei, 

porém, determina que cópia do instrumento convocatório seja 

afixada em local de fácil acesso ao público, estendendo-se 

automaticamente aos demais cadastrados no mesmo ramo de 

atividade, desde que manifestem seu interesse até vinte e 

quatro horas antes da apresentação das propostas, segundo 

dispõe o Art. 22, § 3º, da Lei 8666/93.  

 

Em face de sua singeleza, o convite dispensa a apresentação 

de documentos, mas, quando estes forem exigidos, a 

documentação, como nas demais modalidades de licitação, deverá 

ser apresentada em envelope distinto do da proposta.  

 

Entretanto, se faz necessário lembrar para que seja 

devidamente observado pela CPL, o fato de que na hipótese do 

CONVITE, existindo na praça mais de três possíveis 

interessados, a cada novo convite realizado para objeto 

idêntico ou assemelhado é obrigatório o convite a, no mínimo, 

mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não 

convidados nas últimas licitações. Em outras palavras, isso é 

importante para que se evite a participação sempre dos mesmos 

licitantes.  

 

Desse modo, o certame em tela, como pretende a aquisição 

do Objeto listado, observa corretamente a indicação de dados  
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especificadores do que pretende adquirir. Inclusive 

acompanhado do devido Projeto de Compra (Termo de Referência) 

e a cotação prévia, em número de 03 (três), daquilo que é o 

objeto do certame.  

 

Vale ressaltar que, caso trate de aquisições com recursos e 

condições previstas pelo Decreto Federal 5.504/2005, a 

modalidade deverá ser, independentemente do valor do contrato, 

pregão, preferencialmente eletrônico, em caso da forma 

presencial, deverá ser precedido de justificativa.  

 

Quanto aos demais aspectos nada obsta a expedição de 

citado convite.  

 

A minuta do contrato atende as especificações da carta 

convite. Tão somente para resguardo de responsabilidades entre 

o Município e fornecedor, por tratar-se de aquisição do objeto 

do presente certame, cujo cumprimento ocorrerá pela efetiva 

prestação do que objetiva-se contratar por parte da empresa 

vencedora do certame, que deverá ser realizado dentro prazo 

estabelecido no ato convocatório, que revestirá o cumprimento 

da obrigação.  

 

 

É o parecer. 

 

São Sebastião da Boa Vista-PA, 15 de março de 2019  

 

 

Nada a opor,  
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