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CONTROLE INTERNO 

 

REFERÊNCIA: Processo Licitatório – Modalidade Convite nº 02/2019/CMM – Menor 

Preço Global 

Objeto:  

   Trata-se de Processo Licitatório na Modalidade Convite – Menor Preço 

Global, para fornecimento de material gráfico à Câmara Municipal de Marituba, durante o 

exercício 2019. 

                                    O Feito vem novamente a este Controle Interno para manifestação final 

antes da convocação da Empresa vencedora do Certame Licitatório, uma vez já homologado e 

adjudicado. 

Foram emitidos convites para 03 (três) empresas que estavam 

devidamente cadastradas na administração, sendo que das 03 (três) convidadas compareceram 

apenas 02 (duas) empresas: CALIGRAFIA LTDA – EPP, CNPJ nº 83.648.246/0001-00; e 

MULTIGRÁFICA EDITORA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, CNPJ 14.154.017/0001-08; e 

mais 02 (duas) empresas, a empresa LC INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ 

04.755.218/0001-07, e LK GRÁFICA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 05.930.520/0001-17, 

que embora não tenham sido convidadas, estavam devidamente cadastradas na administração 

e foi garantido pela CPL/CMM seu direito de participarem, conforme consta da ata da sessão 

pública realizada no dia 29 de maio de 2019, assim como recibos de convites juntados as fls. 

07, 10 e 13, cumprindo o requisito legal previsto no art. 22 § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.  

   A modalidade de licitação Convite não exige publicação do Edital, 

porém, foi dada ampla divulgação através da Publicação no Mural de Licitações do Tribunal 

de Contas dos Municípios, Portal de Transparência da Câmara Municipal de Marituba e no 

átrio da Câmara Municipal de Marituba, além dos convites feitos a 03 (três) empresas 

cadastradas na administração, pelo que restou cumprido os requisitos legais necessários de 

divulgação do ato convocatório. 

   Na sessão de abertura dos envelopes de Habilitação, ocorrida em 29 de 

maio de 2019, compareceram 04 (quatro) empresas, porém 02 (duas) empresas 

MULTIGRÁFICA EDITORA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, CNPJ 14.154.017/0001-08; e 

LK GRÁFICA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 05.930.520/0001-17, foram consideradas 

Inabilitadas por não apresentarem documentos/certidões conforme previa o Edital, sendo 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Av João Paulo II  s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667 / 0679 / 8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 
 

Habilitadas 02 (duas) empresas, CALIGRAFIA LTDA – EPP, CNPJ nº 83.648.246/0001-00; 

e LC INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ 04.755.218/0001-07, não havendo 

impugnações as inabilitações, tendo o Presidente da Licitação, após consulta à Assessoria 

Jurídica, optado por prosseguir com o certame, amparado no Princípio do Aproveitamento dos 

atos válidos, conjugando o art. 22, § 3º com o art. 48 § 3º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, 

por entender que houve apenas inabilitação/desclassificação parcial e não de todos os 

concorrentes, pois, ao contrário, se a inabilitação/desclassificação fosse total poderia a 

administração fixar prazo de três dias uteis para apresentação de novas documentações e ou 

de outras propostas, aproveitando-se a licitação nos termos da citada Lei.  

   Está claro no processo, repita-se, que através dos recibos de fls. 07, 10 e 

13, foram convidadas 03 (três) empresas para participarem do certame, sendo que das 

convidadas 01 (uma) não compareceu, porém, compareceram outras 02 (duas) empresa, que 

apesar de não terem sido convidadas, estavam cadastradas e puderam participar da licitação, 

ou seja, o convite foi dirigido a número mínimo de possíveis interessados exigido pela Lei e 

realizado com um número superior ao mínimo, e considerando que houve ampla divulgação 

no quadro de aviso da Câmara Municipal, Portal da Transparência e Mural das Licitações do 

TCM/PA, resta comprovada a boa-fé da Administração, não podendo a mesma ser 

prejudicada pela omissão dos convidados em atender a disposições previstas no Edital, assim 

como, pelo manifesto desinteresse dos demais convidados ou interessados que atuam no 

mesmo ramo pertinente ao objeto da licitação, como ocorreu no presente Processo Licitatório. 

Nossos doutrinadores administrativistas renomados assim ensinam 

quanto ao caso em análise: 

 

Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

“para evitar a repetição do convite, é sempre aconselhável 

que o mesmo se dirija, desde logo, a número de possíveis 

interessados bem superior ao mínimo exigido. Desse modo 

ficará mais fácil justificar a continuidade do processo com 

menos de três licitantes e demonstrar a boa-fé do 

responsável pelo convite”  

 

O Professor Celso Antônio Bandeira de Mello: 
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“Se à licitação comparecer apenas um interessado, deve-se 

apurar sua habilitação normalmente. Se habilitado, sua 

proposta será examinada tal como ocorreria se outros 

disputantes houvessem. Não há óbice algum a que lhe seja 

adjudicado o objeto da licitação, em sendo regular sua 

proposta, pelo fato de inexistirem outros interessados. O 

mesmo ocorrerá se vários comparecerem, mas apenas um 

for habilitado”. 

 

O Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento nesse 

sentido, conforme Decisão exarada pelo I. Ministro Nilson Naves, posteriormente ratificada 

pela Sexta Turma do STJ, no Agravo 615.230 – PR, a seguir transcrita: 

“Insurge-se o recorrente contra decisão do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná que rejeitou a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra o prefeito 

municipal da cidade de Xambrê. Eis os argumentos do 

acórdão:  

'Constata-se que a Prefeitura de Xambrê realmente realizou, 

no período de janeiro a julho de 2001, licitações (convites nºs 

02/01, 17/01, 21/01, 23/01 e 24/01), para as quais foram 

convidadas empresas da região (em número de quatro, para 

a licitação nº 17/01, e três para as demais), que foram 

homologadas sem a participação de três licitantes 

habilitados (doc. de f. 148/253). Imputa-se, então, ao Prefeito 

do Município a prática do delito previsto no art. 1º, XIV, do 

Decreto-Lei nº 201/67, 'negar execução a lei federal', porque 

teria homologado referidas licitações, com inobservância da 

regra contida nos §§ 3º e 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/93, 

que, segundo a denúncia, exigiria, nos certames, a 

participação de, pelo menos, três concorrentes habilitados, a 

tornar necessária a renovação do procedimento licitatório. 

Contudo, a simples leitura do texto legal, cujo comando teria 
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sido descumprido, permite concluir pela inexistência do 

delito imputado.  

Realmente, dispõe o parágrafo 3º, do art. 22, da Lei nº 

8.666/93:  

'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 horas 

(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.' 

Evidente, então, que o número três nele constante é referente 

aos convidados, não aos habilitados. Daí porque, convidados 

três licitantes, mesmo que apenas um deles reste habilitado, 

o certame terá prosseguimento normal.'  

No especial, interposto com fundamento na alínea a, o 

recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o art. 1º, 

XIV, do Decreto Lei nº 201/67 e o art. 22, §§ 3º e 7º, da Lei nº 

8.666/93, sustentando que 'é imprescindível a apresentação 

de pelo menos três propostas de licitantes em condições 

válidas para habilitação', conforme a doutrina de Jessé 

Torres, a de Hely Lopes e o entendimento do Tribunal de 

Contas da União no Processo nº 024.572/90.  

Inviável o recurso.  

Assiste razão ao Desembargador Vidal Coelho, que bem 

concluiu o seguinte:  

'O insurgente apenas insiste na necessidade de haver três 

proponentes habilitados para a validade do certame 

licitatório, e não apenas três convocados, isto com base em 

entendimentos doutrinários, sem sustentar uma antítese à 

altura da fundamentação contida no r. aresto impugnado. 
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Tal fato impede o acesso da irresignação à Superior 

Instância (incidência da Súmula 283 da Corte Suprema). Por 

outro viés, a divergência doutrinária não se enquadra nas 

hipóteses de admissão do recurso especial. Ora, se a própria 

norma estabelece claramente as exigências da licitação na 

modalidade convite, não cabe ao intérprete, por mais ilustre 

e digno de consideração que seja, ampliar as mesmas. 

................................................................................................. 

Com efeito, é bem de ver que, consoante a leitura do disposto 

no art. 22, § 3º, da Lei de Licitações, o número de licitantes 

foi observado, dispensando a aludida justificação pela 

Administração, tendo em conta a ausência de impugnação já 

citada, não se podendo, destarte, reconhecer a suposta 

afronta ao art. 22, § 7º, da referida Lei 8.666/93.'  

Confirmando a decisão de fls. 653/656, nego provimento ao 

agravo. (grifo nosso) 

 

                                    O próprio Tribunal de Contas da União, já admite a possibilidade de 

prosseguimento do certame, nos casos ressalvados pelo § 7º do art. 22 da Lei 8.666/1993:  

“É exigível a apresentação de, pelo menos, três propostas 

válidas, para a modalidade convite, a menos que exista 

justificativa para possível limitação do mercado ou 

manifesto desinteresse dos convidados. Acórdão 437/2009 

Plenário (Sumário)” 

 

“SÚMULA 248 – Não se obtendo o número legal mínimo de 

três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade 

Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de 

outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses 

previstas no parágrafo 7º, do artigo 22, da Lei 8.666/93” (o 

grifo é nosso) 
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Está robustamente demonstrado no processo licitatório que as cartas-

convites foram regularmente expedidas ao mínimo legal e comprovadamente recepcionadas 

pelos licitantes escolhidos e convidados, e que inclusive participaram da fase preliminar de 

coleta de preços, e portanto, ficou claro que o manifesto desinteresse dos convidados decorreu 

da própria omissão dos licitantes, não podendo a administração ser prejudicada e prejudicar 

aos outros licitantes que regularmente compareceram com suas documentações hábeis e 

apresentaram suas propostas nos termos estabelecidos no Instrumento Convocatório, como 

assim ampara o art. 22 § 7º da Lei Federal nº 8.666/93. 

Logo, analisando o Procedimento Administrativo Licitatório, verifica-

se que todas as exigências legais foram cumpridas, onde as empresas habilitadas cumpriram 

os requisitos do Edital, a proposta vencedora foi a de menor preço e todos os atos realizados 

observaram a Lei Federal nº 8.666/93. 

   Que sejam tomadas as demais providências legais quanto a publicação 

no Mural das Licitações do TCM/PA e no Portal da Transparência do ato de nomeação do 

fiscal do contrato e desta manifestação final do Controle Interno, podendo a contratação ser 

efetivada. 

 

Marituba, 19 de junho de 2019. 

 

_______________________________________ 

EDIVANE MODESTO FÉLIX 

Controle Interno/CMM 
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