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  Trata-se de certame licitatório na modalidade Carta Convite, para CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NAS CENTRAIS DE AR E APARELHOS 

DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (CENTRAL TELEFÔNICA E APARELHOS).  

Há despacho em 02 de abril de 2019 do ilustre Presidente da CPL/CMM 

encaminhando os presentes autos à esta Assessoria Jurídica para análise e parecer quanto ao 

questionamento levantado pelas Empresas, no dia 01 de abril 2019 por ocasião da abertura do 

Processo Licitatório nº01/2019, modalidade Convite, cujo objeto do Edital nº 01/2019 trata-se 

de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NAS CENTRAIS DE 

AR E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM, REPARAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (CENTRAL TELEFÔNICA 

E APARELHOS).  

Ocorre que na ocasião da abertura das Carta Convites compareceram as Empresas A. J 

ABREU & SERVIÇOS HIDRAULICOS EIRELLI – EPP, CNPJ 18.162.861/0001-31, 

devidamente representada pelo Sr. Alan Jorge Abreu, CNH Nº 05985140930, onde consta RG 

nº 3264464, expedido pela PC/PA e CPF Nº 645.060.452-20; PARAFRIOS 

REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 11.489.784/0001-

80, devidamente representada por procuração pela Sra. Gabriela Rego Prazeres, Carteira de 

Identidade Nº 6035997 – 2 via, expedido pela PC/PA, e CPF Nº 012.737.122-26, MARIA 

DA CONCEIÇÃO DA SILVA RAMOS - ME, CNPJ: 19.387.479/0001-99, devidamente 

representada por procuração pelo Sr. Walter Ferreira Gomes, CNH Nº 02050995428, onde 

consta RG nº 4179463, expedido pela PC/PA e CPF Nº 122.349.742-91, cadastradas e 

convidadas pela administração, porém, além dessas, compareceram outras 2(duas) empresas 

KP CARVALHO DA SILVA, CNPJ 14.911.023/0001-62, devidamente representada por 

procuração pelo Sr. Belém Barbosa Mamed, CREA-PA Nº 30138TDPA, onde consta RG nº 

7642100, expedido pela PC/PA e CPF Nº 047.471.782-87; AM SANTOS SERVIÇOS, 

CNPJ 21.731.790/0001-55, devidamente representada pela Sra. Andrea de Castro Campos dos 

Santos, CNH Nº 05421511111, onde consta RG nº 4385633, expedido pela PC/PA e CPF Nº 
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844.264.892-53 que não estavam cadastradas e não manifestaram interesse em participar do 

presente certame com antecedência de 24hrs., conforme prevê o §3º do artigo 22 da Lei 

8666/93 que aduz :  

“ Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao 

seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (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” 

O questionamento das empresas não cadastradas prende-se no fato de que a regra 

acima não constava no Edital nº 01/2019-CMM, e por este motivo estava havendo um 

cerceamento no seu direito de participar do certame. 

O Certame Licitatória foi suspenso, conforme ata transcrita e assinada pelos presentes. 

É breve o relatório.  

Passo a opinar: 

Inicialmente, antes de adentrar no mérito da legalidade, é de extrema relevância 

destacar, que a análise neste parecer se restringe exclusivamente a verificação dos requisitos 

formais e legais, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou 

discricionário. 

O Certame Licitatório é um procedimento administrativo mediante o qual a 

Administração Pública, seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando - se como ato 

administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita 

conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação 

infraconstitucional. 

No que se refere a modalidade licitatória ora em análise – Convite, vale aclarar que a 

Lei 8.666/93, dispõe que é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao 

seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (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 (art. 22, §3º). 
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Verifica-se que a regra acima questionada apesar de não consta no Edital nº 01/2019-

CMM, devidamente publicado, porém, está expresso no § 3º da art. 22 da Lei Federal nº 

8.666/93, no qual o Edital está vinculado. Logo, nesse caso, não há ilegalidade no ato, ou 

mesmo qualquer irregularidade, nem tão pouco cerceamento de participação de quaisquer 

empresas no referido Certame Licitatório. 

Contudo, o objetivo do certame é buscar a proposta mais vantajosa para administração, 

com o menor preço global, podendo perfeitamente outras empresas participarem, mesmo que 

não sejam convidadas, bastando manifestarem interesse dentro do prazo previsto em lei. 

Assim, por derradeiro, opino pela republicação do edital onde conste a regra 

estabelecida no §3º do artigo 22 da Lei 8666/93, dando-se prosseguimento com a tramitação 

regular do processo, em tudo, observado o prazo legal para sua republicação. 

 

É O PARECER.  

 

Marituba, 05 de abril de 2019. 

 

 

 

 ________________________________________________ 

  SÂMIA REGINA CARVALHO DO E. SANTO BASTOS 

                                                                     OAB  14985/PA – Assessora Jurídica 
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