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PARECER JURÍDICO Nº-037/2022 - CMIP 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº-029/2022-CPL-CMIP 

ASSUNTO: CONVITE, CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO 
GLOBAL Nº-CC.001/2022-CPL-CMIP. 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DA OBRA DO NOVO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, E REFORMA DA COBERTURA DO 
PRÉDIO PRINCIPAL, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO 

E COMPLEMENTARES. 
 

 Trata-se de Processo Administrativo nº-029/2022-CMIP, e 
consequente processo de Licitação na modalidade de CONVITE, CRITÉRIO 

DE JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL anotado pela referência nº-
CC.001/2022-CPL-CMIP, para viabilizar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO NOVO 
ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, E 
REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL, DE ACORDO COM O 

PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E COMPLEMENTARES. 
 

 O pleito foi startado por expediente do Presidente da Câmara 

Municipal de Ipixuna do Pará – CIMP, o Sr. FABIO DE ALMEIDA SOUZA, 
através do Despacho, de 01/09/2022, no qual solicitou à Comissão 
Permanente de Licitação – CPL as providencias adequadas para abertura de 

processo licitatório, justificando que a contratação de empresa de engenharia 
para a execução do Projeto Básico, Executivo e Complementares do novo 

estacionamento da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, e reforma da 
cobertura do prédio principal, visa suprir a necessidade de ampliar e modificar 
o local da área de estacionamento, objetivando a desobstrução da via, em 

decorrência de carros e motocicletas a serem estacionadas no mesmo quando 
ocorre qualquer evento – sessão, palestras, reuniões e outros, na referida Casa 
de Leis, cuja localização encontra-se em uma parte da cidade onde as ruas são 

estreitas. Busca ainda, sanar os prejuízos à Administração de danos 
estruturais, equipamentos e de móveis causados em decorrência de diversos 

pontos de alagamentos no interior do prédio sede da CMIP devido a um 
problema quase que crônico de inúmeras goteiras presentes no seu telhado 
atual, principalmente nos períodos chuvosos.  

 
 Destaca-se que no mesmo expediente o Presidente AUTORIZOU 
a abertura de procedimento licitatório, determinando que a Comissão 

Permanente de Licitação – CPL tomasse as devidas providências de praxes 
com o fito de atender a demanda. Ato contínuo, o Presidente elaborou o Termo 

de Referência. 
 
 Constam nos referidos autos o Termo de Referência; Projeto 

Básico, Executivos e Complementares (Caderno de Especificações 

mailto:ribeiro2017.adv@gmail.com
mailto:advocaciaeconsultoriaribeiro@gmail.com


Elvis Ribeiro 
Sociedade Individual de Advocacia 

CNPJ: 17.512.585/0001-21 
 

 

 Av. Pte. Vargas, Anexo do Posto Uraim, Sala 8-A (Altos), Bairro Uraim, CEP: 68.625-130, Paragominas/PA. 
Fone (91) 98857-5050, e-mail: ribeiro2017.adv@gmail.com e advocaciaeconsultoriaribeiro@gmail.com. Página 2 de 2 

 

Técnicas de Implantação do Estacionamento da Câmara Municipal de 
Ipixuna do Pará, Orçamento Sintético, Cronograma Físico e Financeiro, 
Planilha Orçamentária Analítica baseada nas tabelas de preços oficiais - 

SINAPI, SEDOP, etc); Portaria de Designação da Comissão Permanente de 
Licitação e seus membros; Mapa de Preços com o valor global do projeto; 

Declaração de Adequação Orçamentaria e Financeira; Autorização da 
Autoridade competente; Autuação, Relatório e Justificativa da CPL; e a 
Minuta de Instrumento Convocatório e seus anexos.  

 
 É o breve relatório. Assim chegam os autos para que este 
Jurídico teça as considerações sobre a sua legalidade. 

 
 Os termos do Convite, por sua vez, seguiram todos os requisitos 

legais previstos na Lei Federal nº-8.666/93, assim como no Decreto Federal 
nº-9.412/18, nos seguintes termos: 
 

1. Definição do objeto de forma clara e sucinta, sem especificações 
exageradas; 

2. Previsão de indicação do local e data para abertura do certame; 
3. Condições e Requisitos para Participação; 
4. Critério de aceitação das Propostas e Julgamento; 

5. Condição de Pagamento; 
6. Minuta do Contrato, prazo e condições para a sua assinatura; 
7. Sanções para casos de inadimplemento; 

8. Regime de Execução dos serviços; 
9. Outras especificações ou peculiaridades inerentes ao certame. 

  
 Outrossim, o Valor Global apresentado na Planilha 
Orçamentária do Projeto base corresponde ao montante de R$-329.174,07 

(trezentos e vinte e nove mil, cento e setenta e quatro reais e sete 
centavos).  
  

 Isto posto, a modalidade de licitação Carta Convite encontra-se 
em conformidade com as especialidades da presente demanda, devido o valor 

global não ultrapassar o limite estabelecido na a alínea “a”, do inciso I, do art. 
23 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizado pela alínea “a”, do inciso I, do Art. 
1º, do Decreto Federal nº 9.412/18. 

  
 Desta forma, uma vez observada todas as disposições legais, não 

vislumbramos nenhum óbice que possa ensejar à sua nulidade, razão pela qual 
OPINO PELO PROSSEGUIMENTO DO CERTAME, devendo a Comissão 
Permanente de Licitação observar o cumprimento dos demais requisitos legais 

no decorrer do processo. Após, encaminhem-se para manifestação do Controle 
Interno e posterior adjudicação e homologação pela Autoridade Competente. 
 

 É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 
 Paragominas (PA), 12 de setembro de 2022. 

 
ELVIS RIBEIRO DA SILVA 

OAB/PA 12.114 
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