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PARECER JURÍDICO 

CARTA CONVITE Nº 004/2022/PMLA  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1411002/2022-PMLA 
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 

Ementa: Direito Administrativo. Carta Convite. 

Contratação De Pessoa Jurídica Especializada 

na Prestação de Serviços de Segurança não 

Armada A Fim De Atender As Necessidades Da 

Secretaria Municipal de Cultura do Município 

de Limoeiro do Ajuru. Legalidade. Minutas de 

Edital e Contrato que preenchem os 

Regramentos Legais. Prosseguimento regular 

do Processo. 

 

1. RELATÓRIO 

 
1. Trata o presente expediente de solicitação de análise jurídica acerca 

do procedimento Carta Convite visando a Contratação de Pessoa Jurídica Especializada 

na Prestação de Serviços de Segurança não Armada a fim de atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Cultura do Município de Limoeiro do Ajuru. 

 

2. Consta no presente Ofício encaminhado pela Secretária Municipal de 

Cultura, a necessidade de o serviço de segurança não armada ser requisito indispensável 

para realização dos eventos que a secretaria promove e coordena, tendo em vistas que 

órgãos de segurança condicionam a licença de realização de eventos ao serviço de 

segurança, o qual exige uma quantidade mínima a fim de garantir a segurança de todos.   

 

3. Outrossim, consultado, o setor contábil informou sobre a existência 

de dotação orçamentária para fazer frente à contratação pretendida, estimada em R$ 

116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais), conforme indicado na planilha 

orçamentária. 

 

4. Ante o valor o tipo de contratação, o Sr. Presidente da CPL sugeriu a 

adoção da modalidade CONVITE, sendo autorizada a formalização do processo pelo 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal.  

 

5. Encaminhou-se o processo licitatório para esta assessoria a fim de 

realizar parecer jurídico sobre minuta de edital e minuta de contrato. 

 

6. É o que nos cumpre relatar, passemos à análise.  

 

7. É o que se relata. 
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3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. 
 

11. O art. 37, XXI, como nele se lê, alberga o princípio da igualdade, 

ressalvados os casos especificados na legislação. 

 

12. Feitas tais considerações, vale assentar que, de acordo com o quanto 

disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, a regra no serviço público é a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, mediante processo de licitação 

pública, que: 

 

“assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.” 

 

13. Pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos 

sobre assuntos submetidos à sua consideração. O parecer tem caráter meramente 

opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares à sua motivação ou 

conclusões, salvo se aprovado por ato subsequente. Já então, o que subsiste como ato 

administrativo, não é o parecer, mas sim o ato de sua aprovação, que poderá revestir a 

modalidade normativa, ordinária, negocial ou punitiva. 

 

“O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se 
manifestar acerca da matéria, verbis: "EMENTA: 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE 
CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO. 
PROCURADOR: PARECER. C.F., art. 70, parág. único, art. 71, 
II, art. 133. Lei nº 8.906, de 1994, art. 2º, § 3º, art. 7º, art. 32, 
art. 34, IX. I. – Advogado de empresa estatal que, chamado a 
opinar, oferece parecer sugerindo contratação direta, sem 
licitação, mediante interpretação da lei das licitações. 
Pretensão do Tribunal de Contas da União em responsabilizar 
o advogado solidariamente com o administrador que decidiu 
pela contratação direta: impossibilidade, dado que o parecer 
não é ato administrativo, sendo, quando muito, ato de 
administração consultiva, que visa a informar, elucidar, 
sugerir providências administrativas a serem estabelecidas 
nos atos de administração ativa. Celso Antônio Bandeira de 
Mello, ‘Curso de Direito Administrativo’, Malheiros Ed., 13ª 
ed., p. 377. II. – O advogado somente será civilmente 
responsável pelos danos causados a seus clientes ou a 
terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato 
ou omissão praticado com culpa, em sentido largo: Cód. Civil, 
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art. 159; Lei 8.906/94, art. 32. III. – Mandado de Segurança 
deferido." ("DJ" 31.10.2003).” 

 

14. Do exposto, constata-se que os pareceres jurídicos são atos 

administrativos meramente enunciativos, constituindo uma opinião que não cria nem 

extingue direitos, sendo um “expediente” praticado pela assessoria jurídica de 

enquadramento dos fatos sob o prisma legal de sua ótica, dentro de uma certa coerência. 

 

15. O presente caso tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica 

Especializada na Prestação de Serviços de Segurança não Armada a fim de atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Cultura do Município de Limoeiro do Ajuru, a 

modalidade que se sugere neste caso é o Convite, nos termos do art. 23, inciso II, alínea 

“a”, da Lei nº 8.666/93, e com base também na atualização dos valores contida no Decreto 

n° 9.412/2018, que alterou seus limites. 

 

16. Verifica-se a priori a possibilidade legal da utilização da modalidade 

eleita, em vista do objeto licitado amoldar-se ao caso, bem como, o valor estimado da 

contratação ser o valor de R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais). 

 

17. Nota-se que, o presente feito procedeu a todas as exigências legais, 

pelo que se reputa que até o presente momento não existem óbices à continuidade do 

presente processo licitatório, incumbindo à Administração Pública divulgar edital com 

carta convite referente a 3 empresas escolhidas e proceder à afixação do instrumento 

convocatório e seus anexos em local apropriado, com o fito de dar publicidade e 

possibilitar a ampla ciência de demais possíveis concorrentes, para que possam 

manifestar o seu interesse em participar do processo, o que será possível com no máximo 

24 (vinte e quatro) horas de antecedência da abertura das propostas da licitação, a teor 

do disposto no art. 22, §3º, da Lei das Licitações. 

 

18. Passado ao exame da minuta presente nos autos do processo em 

epigrafe, devidamente rubricadas, os mesmos apresentam regularidade nos termos da Lei 

nº 8.666/93, uma vez que as cláusulas presentes aos autos não apresentam qualquer 

possibilidade ilícita de preferências ou discriminações, não contendo qualquer 

irregularidade à legislação pertinente. 

 

19. Os contratos administrativos são regidos, na legislação pária, pela Lei 

8.666/93, lei das licitações públicas, tratando-se de contrato administrativo, o seu objeto, 

como define MARIA HELENA DINIZ, “é o bem público, o serviço público, a utilidade 

pública ou o interesse público”, porque um dos sujeitos da relação é a Administração 

Pública. O Objeto será sempre um bem ou serviço público, devendo estar presente, de 

forma determinante, o interesse público. 

 

20. Os contratos regulados pelo Estatuto das Licitações devem 

estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas 
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que definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com 

os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. 

 

21. No caso vertente, a minuta do contrato preenche todos os requisitos 

para a formalização do presente certame, suas cláusulas contemplam os requisitos do art. 

55 e seguintes da Lei 8.666/93. 

 

22. A Minuta de Edital prevê, em seu preâmbulo, o número de ordem em 

série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida pela citada Lei, em 

conformidade com o artigo 40, caput, da Lei nº 8.666/93. Contém, ainda, informações 

referentes ao objeto, prazo de execução, prazo e condições para assinatura do contrato, 

sanções, critérios para julgamento, dentre outras exigências, em consonância com 

supramencionado artigo 40, da Lei nº 8.666/93. 

 

23. A Minuta de Contrato contém informações sobre: o objeto licitado, 

obrigações das partes contratantes, normas sobre o recebimento dos bens e execução do 

contrato, bem como infrações e sanções contratuais, dentre outras exigências, em 

consonância o que preleciona a Lei nº 8.666/93. 

 

24. Diante exposto, opinamos pela continuidade do processo em seus 

ulteriores termos e atos legais. 

 

4. DA CONCLUSÃO 

 

25. Pelo exposto, e pelos fundamentos apresentados, esta Assessoria 

Jurídica, opina pela aprovação dos procedimentos adotados até o presente momento, 

entendendo que as minutas de edital e contrato apresentadas se encontram dentro do que 

exige a legislação, motivo pelo qual opina-se pela continuidade do processo, ante a 

legalidade da modalidade adotada, qual seja, Carta Convite para Contratação Pessoa 

Jurídica Especializada na Prestação de Serviços de Segurança não Armada a fim de 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura do Município de Limoeiro do 

Ajuru. 

 

26. É o Parecer, s.m.j. 

 

Limoeiro do Ajuru (PA), 16 de novembro de 2022. 

 

  

 
 

Amanda Lima Figueiredo 
Advogada – OAB/PA 11.751 

 

Jolinda Prata Vasconcelos 
Advogada – OAB/PA 18.760 
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