
Processo nº 01/2016 

Convite nº 01/2016 

Decisão: 

Cuida-se de procedimento licitatório instaurado para contratação de 

locação de licença de uso de programas de informática nas áreas de contabilidade 

pública, planejamento e orçamento, tesouraria, gestão de compras e licitações, gestão 

de patrimônio, gestão de recursos humanos e controle interno. 

Foram convidadas 4 (quatro) empresas, tendo, entretanto, 

participado apenas duas empresas, quais sejam, Amêndola & Amêndola Software 

LTDA – EPP e Pirondi Software LTDA. – EPP. 

O servidor responsável pela condução do procedimento licitatório 

resolveu por bem abrir os envelopes de habilitação das empresas participantes, 

habilitando-as, inicialmente, para o certame. 

Na sequência, requisitou a manifestação da Assessoria Jurídica a 

respeito do entendimento a ser adotado acerca da quantidade mínima de participantes 

em licitações desenvolvidas pela modalidade convite. 

Em parecer jurídico fundamentado, apontou-se que o entendimento 

perfilhado pelos Tribunais de Contas pátrios, em especial os Tribunais de Contas da 

União e do Estado de São Paulo, registram, com apoio de parte da doutrina, que são 

exigíveis para desenvolvimento regular válido do convite a participação efetiva de, no 

mínimo, três licitantes. 

Assim, seguindo-se a linha dos entendimentos colacionados, seria 

caso de repetição do certame já que apenas duas empresas participaram efetivamente 

do certame. 

Nessa toada, abriu-se, na sequência, prazo às licitantes para que se 

manifestassem acerca do parecer jurídico, sendo que ambas quedaram-se silentes, 

transcorrendo in albis o prazo destacado. 

Vieram-me os autos, então, para decisão. 



De fato, entendo que é caso de seguir a orientação emanada dos 

Tribunais de Contas nacionais, principalmente do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, que recomenda, em casos de licitação modalidade convite, que se busque a 

participação efetiva de, no mínimo, três licitantes. 

Ademais, as empresas participantes não se manifestaram contra tal 

posicionamento, mantendo-se silentes quando instadas a se manifestarem. 

Por tudo isto, determino a anulação do presente procedimento 

licitatório com fundamento no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nas Súmulas nºs. 346 e 473 

do STF, determinando-se a instauração de novo procedimento licitatório para 

contratação deste objeto, recomendando-se que, se instaurado sob a modalidade 

convite, seja o mesmo estendido a outras e novas empresas atuantes no ramo de modo a 

assegurar, ao máximo, a participação de, no mínimo, três licitantes. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 2016. 

 

PEDRO LUÍS GIOVANINI 

Presidente da Câmara 


