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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00005/2019 

Técnico Administrativa 

  

 

PROCESSO N. : 05597/18 

MUNICÍPIO : SANTA CRUZ DE GOIÁS 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : MATEUS FÉLIX LOPES – Prefeito 

CPF : 022.865.411-40 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

EMENTA: CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
ATENDIDOS. LICITAÇÃO. CONVITE. INABILITAÇÃO DE 
LICITANTE. IRREGULARIDADE FISCAL. PROSSEGUIMENTO COM 
NÚMERO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO §3º DO ART. 22 DA 
LEI 8666/93. 
É possível o prosseguimento da licitação na modalidade de Convite 
com número de convidados inferior a três caso alguns deles seja 
inabilitado por apresentar irregularidade fiscal, desde que a 
Administração tenha eficientemente convidado três ou mais licitantes 
do ramo de atividade relativo ao objeto da licitação. 
 
Somente será exigida a regularidade fiscal do licitante enquadrado 
como ME ou EPP na assinatura do contrato, caso em que será 
assegurado um prazo de até 5 dias úteis, prorrogáveis a critério da 
Administração, por igual período, contados da data em que for 
declarado vencedor, para a apresentação de documentação que 
regularize a sua situação.   
Definição. Orientações. 
.  
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

05597/18, que tratam de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Mateus Félix Lopes, 

Prefeito do Município de Santa Cruz de Goiás, solicitando posicionamento desta 

Corte de Contas sobre a legalidade do procedimento da licitação na modalidade de 

Convite prosseguir com apenas 2 (dois) licitantes quando um deles for inabilitado por 

apresentar irregularidade fiscal e, ainda, sobre a possibilidade de se conceder prazo 

para regularizar a situação fiscal ao licitante enquadrado como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte que, nesta modalidade licitatória, for inabilitado por esse 

mesmo motivo. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 13/2019 – GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

1. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal; 

2. Definir que, no procedimento licitatório do Convite, a Administração 

terá eficientemente convidado os participantes quando: 

a) convidar o maior número de licitantes possível, não se limitando ao mínimo 

previsto no §3º do artigo 22 da Lei 8666/93;  
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b) ao encaminhar os Convites a potenciais licitantes estabeleça desde logo os 

critérios que adotará no julgamento das propostas a fim de convidar empresas que 

detêm capacidade para a execução do contrato, pois desta forma estará agindo com 

precaução e se assegurando do recebimento de propostas válidas; 

c) ao formular os Convites se antecipe quanto à verificação da regularidade fiscal, 

social das empresas a serem convidadas e se, possível, convoque previamente os 

potenciais convidados para uma análise prévia da documentação; 

3.  Responder o questionamento do consulente, abaixo transcrito, nos 

termos pontuados nos subitens 2.1 e 2.2: 

(...) qual deverá ser o procedimento a ser tomado pelo ente público 

interessado ao passo da exteriorização de que fora fielmente cumprido o texto 

legal pela unidade administrativa ao proceder o convite de 03 participantes e, 

de forma superveniente, na fase de habilitação, fora externada a inabilitação 

de um licitante que não cumprira com a regularidade fiscal, poderia o 

certame ter prosseguimento já que a licitante vencedora fora 

regularmente habilitada na fase da proposta com apenas 2 propostas 

válidas? 

3.1 É possível o prosseguimento da licitação na modalidade de Convite 

com número de convidados inferior a três caso alguns deles seja inabilitado por 

apresentar irregularidade fiscal, desde que a Administração tenha eficientemente 

convidado três ou mais licitantes do ramo de atividade relativo ao objeto da 

licitação, demonstrando que ao encaminhar os convites explicitou os critérios que 

adotará no julgamento da proposta, se antecipou quanto à verificação da 

regularidade fiscal e social das empresas convidadas, e, ainda, não fique 
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caracterizada circunstância em que a participação de número de licitantes inferior ao 

mínimo legal tenha ocorrido por ato da própria Administração; 

(...) no caso de, peculiarmente, a licitante que externara a irregularidade fiscal 

ser empresa de pequeno porte ou microempresa. Deve a mesma ser 

inabilitada com a concessão de prazo para regularização da documentação 

ou comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como 

condição para participação na licitação, sendo sua proposta legalmente 

válida? 

3.2  Nos procedimentos licitatórios em geral, assim como no convite, a 

irregularidade fiscal de ME ou EPP verificada na fase de habilitação não implicará na 

sua desclassificação do certame, caso em que a Administração deverá conceder um 

prazo de até 5 dias úteis, prorrogáveis a seu critério, por igual período, contados da 

data em que for declarada vencedora para a apresentação de documentação que 

ateste a regularidade fiscal, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos 

termos do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006; 

4. Orientar os municípios goianos que ao realizar licitação na modalidade 

de convite sendo evidenciada a situação em que um dos licitantes tenha sido 

inabilitado por apresentar irregularidade fiscal, o prosseguimento do procedimento 

licitatório com número de participantes inferior ao previsto no §3º do art. 22 da Lei 
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8666/93, deve ser justificado nos autos do certame, de modo que fique demonstrado 

que a Administração realizou os convites de forma eficiente, e que os princípios da 

contratação pública foram devidamente observados; 

5. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

13 de março de 2019. 

Presidente: Daniel Augusto Goulart 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio 

Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. 

Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Nilo Sérgio de 

Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 13/2019 – GABVJ 

PROCESSO N. : 05597/18 

MUNICÍPIO : SANTA CRUZ DE GOIÁS 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : MATEUS FÉLIX LOPES – Prefeito 

CPF : 022.865.411-40 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO 

  

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Exmo. Sr. 

Mateus Félix Lopes, Prefeito do Município de Santa Cruz de Goiás, solicitando 

posicionamento desta Corte de Contas sobre a legalidade do procedimento da 

licitação na modalidade de Convite prosseguir com apenas 2 (dois) licitantes quando 

um deles for inabilitado por apresentar irregularidade fiscal e, ainda, sobre a 

possibilidade de se conceder prazo para regularizar a situação fiscal ao licitante 

enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que, nesta 

modalidade licitatória, for inabilitado por esse mesmo motivo. 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 1-15, 

contendo o Ofício encaminhado pelo Prefeito Municipal com o questionamento 

formulado e o Parecer Jurídico do órgão de assessoria técnica do Município (f. 03-

15). 

3. Preliminarmente a relatoria, por meio do Despacho nº 150/2018 – 

GABVJ (f 16) encaminhou os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca para 
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pesquisa acerca da existência de resolução/acórdão consulta respondendo matéria 

semelhante ao questionamento formulado pelo consulente, conforme previsto no art. 

134, XV do Regimento Interno. 

4. Nos termos do Despacho nº 100/2018 (fl. 22), a supracitada divisão 

encaminhou cópia das Resoluções Consulta n.º 094/91 (fls. 17-19) e n.º 22/98 (f. 20-

21) relacionadas ao questionamento formulado. 

5. Por meio do Despacho nº 176/2018 (fls. 23-24), a relatoria encaminhou 

os autos para a Secretaria Especializa, para instrução, manifestando-se no sentido 

de que embora a Resolução Consulta 22/98 trate sobre o primeiro questionamento 

(inabilitação de um dos licitantes no procedimento licitatório do Convite, em que 

houveram apenas 3 convidados) a matéria deveria ser enfrentada para possível 

atualização do entendimento acerca da tema, tendo em vista o longo lapso temporal 

ocorrido desde o proferimento da decisão. 

I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA DA 

AUTORIDADE CONSULENTE 

6. Em observância ao previsto no art. 31, § 1.º, da Lei Orgânica do 

TCMGO1, a consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de assistência 

técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

7. Conforme Parecer Jurídico de fls. 3/15, o órgão de assistência jurídica 

do município concluiu-se que: 

“Diante dos fatos acima articulados, analisando, assim, o objeto da consulta, 
à luz da legislação, essa assessoria jurídica posiciona-se no sentido de que a 
inabilitação por apresentar irregularidade fiscal de única empresa legalmente 

                                                           
1 § 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e 

instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400005-19-resultado.docx 
 

3 

 

escolhida e convidada não encrava no processo licitatório irregularidade 
capaz de macular o certame, impedindo que aquela licitante a qual vencera o 
certame seja prejudicada.” 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

8. Após analisados os termos da consulta a Unidade Técnica competente 

exarou o Parecer n.º 08/2018 (f. 25-32) nos termos abaixo transcritos: 

2. ANÁLISE JURÍDICA  
O presente pronunciamento se dá com fulcro no art. 109, inciso IV, da 
Resolução Administrativa nº 0073, de 21 de outubro de 2009, Regimento 
Interno deste Tribunal. 
2.1. Da admissibilidade. 
Embora o juízo de admissibilidade das consultas seja de competência do 
Conselheiro-Substituto Relator (art. 83, IX do RITCM/GO), antes de adentrar 
em seu mérito faz-se necessário analisá-la em confronto com os requisitos 
que constam nos artigos 199 e 200 do RITCM/GO. 
Os dispositivos legais que embasam a consulta revelam matéria de 
competência deste Tribunal de Contas (art. 199, caput do RITCM/GO e art. 
31, caput, da Lei nº 15.958/2007).  
A legitimidade da autoridade consulente, Prefeito de Santa Cruz de Goiás, 
encontra-se amparada no art. 199, I, do RITCM/GO. 
O objeto da consulta foi indicado de forma precisa e esta se encontra 
instruída com parecer do órgão de assistência jurídica (fls. 03 a 15), em 
atendimento ao art. 199, §1º do RITCM/GO e art. 31, §1º da Lei nº 
15.958/2007.  
Ademais, quanto ao requisito previsto no art. 200 do RITCM/GO e no art. 32 
da Lei nº 15.958/2007, vislumbra-se que a consulta não se refere a caso 
concreto. 
A propósito, impende salientar que a consulta deve versar sobre dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes 
à matéria de competência do TCM/GO, analisados em tese pelo Tribunal e 
não de maneira concreta. 
Conclui-se, portanto, que a consulta deve ser conhecida por cumprir os 
requisitos do art. 199 e 200 do RITCM/GO e arts. 31 e 32 da Lei nº 
15.958/2007. 
2.2. Do mérito. 
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Preliminarmente, convém ressaltar que o primeiro questionamento quanto à 
legalidade de procedimento licitatório na modalidade Convite, em que foram 
regularmente convidados três licitantes, mas apenas uma ou, no máximo, 
duas propostas foram consideradas válidas, já fora parcialmente objeto de 
apreciação por parte deste Tribunal, na Resolução Consulta n° 022/98.  
Contudo, como bem destacado pelo i. Conselheiro Relator, a citada 
Resolução Consulta deixou margem para possíveis alterações 
jurisprudenciais/doutrinárias devido ao lapso temporal decorrido entre sua 
edição e a presente Consulta, podendo, portanto, influenciar na resposta 
proferida.  
Desta feita, imperiosa se faz a apreciação da presente consulta para fins de 
orientação tanto do município consulente, quanto dos demais municípios 
goianos. 
A Constituição Federal, ao tratar da Administração Pública, direta ou 
indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, estabeleceu a obrigatoriedade de submissão à licitação pública 
nas hipóteses previstas em seu art.37, inciso XXI. 
O saudoso Hely Lopes Meirelles dispõe que a “Licitação é o procedimento 
administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a 
proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa a propiciar 
iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder Público, 
dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua 
como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos”.2 
Sendo um procedimento administrativo, a licitação sujeita-se a uma série 
concatenada de atos, que culmina com a adjudicação do objeto da licitação 
ao vencedor do certame. Dessa forma, cada modalidade licitatória observa 
o procedimento definido na lei, bem como o edital, que traça todas as 
diretrizes a serem seguidas. 
O Convite, conforme a literalidade da Lei 8.666/93, 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, para contratações de menor vulto, ou seja, aquisição de 
materiais e serviços até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e para 
execução de obras e serviços de engenharia até o valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais).  
Contudo, destaca-se que tais valores sofreram recentes alterações, tendo em 
vista a publicação do Decreto 9.412/2018, o qual atualiza, após 20 anos, os 
valores das modalidades de licitação previstas nos incisos I e II do artigo 23 

                                                           
2 Licitação e Contrato Administrativo, 13ª Edição, Ed. Malheiros, pg.25.  

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400005-19-resultado.docx 
 

5 

 

da Lei 8.666/93. Sendo assim, na modalidade Convite os valores atuais 
correspondem até o limite de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) para 
obras e serviços de engenharia e para as demais compras que não sejam de 
obras ou de engenharia até o limite de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 
mil reais).  
Importante ressaltar que cabe a Administração Pública escolher e convidar 
quem irá participar do Convite, interessados cadastrados ou não. Contudo, tal 
escolha deverá ser pautada nos princípios da legalidade, da igualdade entre 
os licitantes, da probidade, dentre outros. De acordo com os ensinamentos de 
Marçal Justen Filho3: 
A faculdade de escolha pela Administração dos destinatários do Convite deve 
ser exercida com cautela, diante dos riscos de ofensa à moralidade e à 
isonomia. Se a Administração escolher ou excluir determinados licitantes por 
preferências meramente subjetivas, estará caracterizando desvio de 
finalidade e o ato terá de ser invalidado. 
Posteriormente, inicia-se a fase de habilitação, sendo o meio do qual a 
Administração Pública dispõe para aferir a idoneidade do licitante e sua 
capacidade de cumprir o objeto da licitação. No momento da habilitação será 
analisada a documentação destes licitantes, os envelopes serão abertos em 
sessão pública, examinados e rubricados pelos presentes (licitantes e 
comissão). Geralmente, são julgados na própria sessão em que foram 
abertos. 
A princípio, cumpre ao licitante preencher os requisitos de habilitação 
previstos no edital. Tais requisitos de habilitação limitam-se a documentos 
relativos a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira, regularidade fiscal e cumprimento do disposto no art.7º inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, de forma que o rol de documentação do 
art. 27 da Lei nº 8.666/93 é declaradamente taxativo. 
Dentre os requisitos de habilitação, trata-se o caso em questão a respeito 
da comprovação de regularidade fiscal do licitante, exigida no art. 29 da Lei 
nº 8.666/93, não podendo o mesmo ser utilizado de forma desarrazoada, 
pois qualquer interpretação equivocada do dispositivo poderia levar o 
licitante a ser excluído do procedimento licitatório. 
No caso das Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), 
deve-se destacar que a LC nº 123/06 introduziu um regime especial de 
tratamento para a questão da regularidade fiscal. Em suma, terão o benefício 
de comprovação tardia da regularidade fiscal, que somente deverá ser exigida 

                                                           
3 Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005. 

p. 200-201. 
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para efeito de assinatura do contrato, conforme previsto no artigo 42 da 
referida lei.  
Nessa ordem de ideias, estas são basicamente as particularidades referentes 
ao assunto desta consulta, ao passo que abaixo serão detalhadas as 
respostas diretamente direcionadas aos questionamentos levantados. 
De tal forma, esclarecido esses pontos, passa-se à análise do 
questionamento efetuado pelo consulente. 
Questão nº 01 - Em um procedimento licitatório na modalidade Convite, 
onde foram convidados 3 (três) licitantes e, de forma superveniente, na 
fase de habilitação, fora externada a inabilitação de um deles por falta de 
regularidade fiscal, poderia o procedimento prosseguir, já que a licitante 
vencedora fora regularmente habilitada e na fase da proposta houve 
apenas duas propostas válidas? 
Primeiramente, a Constituição Federal prevê expressamente que no processo 
licitatório deve ser assegurada igualdade de condições a todos os 
concorrentes, ao passo que a Lei de Licitações dispõe que  este destina-se a 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos.  
Cada modalidade licitatória traz as devidas peculiaridades quanto ao seu 
procedimento, contudo, tais preceitos não devem restringir a competitividade, 
pelo contrário, devem incentivar a mesma.   
Especificamente, a modalidade Convite tem características peculiares, dentre 
as quais se destaca a necessidade de enviar Convite a 3 (três) potenciais 
interessados visando receber 3 (três) propostas válidas. Assim, o ato-
convocatório (carta-convite) deve ser encaminhado para, no mínimo, três 
particulares, segundo o artigo 22, § 3°, da Lei de Licitações, que prescreve o 
seguinte: 
§ 3° 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. 
Ainda, em relação ao Convite, o § 7° do artigo 22 da Lei 8.666/93, 
complementa:  
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§ 7o  Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos 
convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes 
exigidos no § 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente 
justificadas no processo, sob pena de repetição do Convite. 
A licitação processada pela modalidade Convite, tem esta exigência no que 
diz respeito a quantidade de convidados, pelo fato de que em seu 
procedimento não é obrigatória a publicação da carta-convite na imprensa 
oficial, o que poderia gerar margem para um possível direcionamento da 
licitação. O objetivo é promover a competição evitando possíveis fraudes, de 
forma a permitir que o maior número possível de interessados participe, 
compensando-se, assim, a menor publicidade que existe em tal modalidade.  
Tal entendimento é demonstrado por Alessandro Dantas Coutinho4: 
A administração deverá convidar, no mínimo, três participantes. Todavia, tal 
atitude não é recomendável, sendo sugestivo o Convite a mais de três. Isso 
porque prescreve o § 7°, do art. 23 da Lei de Licitações que, salvo manifesto 
desinteresse dos convidados ou limitação de mercado, quando não se 
apresentarem para o certame no mínimo três licitantes, ou seja, se não forem 
apresentadas, no mínimo três propostas, deverá ser repetido o Convite.  
Dessa forma, conjugando-se os dispositivos acima aduzidos, se a 
Administração licitante convidou o número mínimo de três interessados do 
ramo pertinente, cadastrados ou não, e estendeu o Convite aos demais 
cadastrados que se interessassem em participar do certame, mas, mesmo 
assim, não obteve êxito no número mínimo de interessados ou de propostas, 
seja por limitações de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, 
estará a repartição promotora da licitação autorizada, uma vez justificada tal 
ocorrência nos autos do processo licitatório, a dar prosseguimento ao 
certame. 
Nessa questão, o Tribunal de Contas da União entendeu de forma diversa, 
pois alega o seguinte: 
A ausência de três propostas válidas na modalidade Convite implica a 
repetição do processo licitatório, a menos que se comprove a limitação do 
mercado ou o manifesto desinteresse dos convidados em participar do 
certame.5  
Portanto, para o Tribunal de Contas da União, se não houver três propostas 
válidas, o Convite deve necessariamente ser repetido. Contudo, há 
entendimentos no sentido contrário, pois o dispositivo não faz referência, 

                                                           
4 Coutinho Alessandro Dantas, Manual de Direito Administrativo, Volume único, p. 698. 

5 Acórdão n.º 1620/2010-Plenário, TC-023.093/2008-6, rel. Min. Raimundo Carreiro, 07.07.2010. 
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sequer indireta, à expressão “propostas válidas”, conforme se passa a 
demonstrar. 
O enunciado exige o número mínimo de três licitantes, sendo que o conceito 
de licitante enquadra aqueles que apresentam à Administração os 
documentos de habilitação e a proposta, ou seja, quem participa da licitação. 
O mesmo pode ser habilitado ou inabilitado e sua proposta pode ser 
classificada ou desclassificada, sem, contudo, deixar de ser um licitante pelo 
simples fato de ter sido inabilitado ou desclassificado em determinado 
momento do procedimento.  
Assim, exigir três propostas válidas, conforme determina o TCU, distingue-se 
da exigência de três licitantes interessados, prevista no artigo 22, § 3°, da Lei 
de Licitações. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina, senão vejamos:  
É admissível a adjudicação do objeto licitado ao único interessado entre os 
convidados na modalidade Convite, desde que, por limitações do mercado ou 
manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número 
mínimo de licitantes exigidos no § 3° do artigo 22 da Lei Federal n° 8.666/93, 
sendo que essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no 
processo, sob pena de repetição do Convite, nos termos do § 7° do artigo 22 
da Lei Federal n° 8.666/93.6  
Dessa forma, o Tribunal de Contas da União entende que, não havendo três 
propostas válidas, o Convite deve necessariamente ser repetido. Em sentido 
oposto, o § 7° do artigo 22 da Lei 8.666/93, conforme entendimento 
assentado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, prescreve apenas que 
a Administração deve justificar a não participação de no mínimo três licitantes 
em razão da limitação de mercado ou desinteresse manifesto dos 
convidados. Assim, caso a Administração não possua justificativas a serem 
destacadas, daí, sim, o Convite deve ser repetido. Dessa forma, atentos a 
uma conduta de melhor eficiência e economicidade administrativa, esta 
Especializada se filia ao entendimento pelo qual se dê continuidade ao 
procedimento licitatório no caso em questão, tendo sido devidamente 
convidados 3 (três) ou mais licitantes.  
Oportuno destacar que na verificação do caso concreto não fique 
caracterizada circunstância em que a participação de número de licitantes 
inferior ao mínimo legal tenha ocorrido por ato da própria Administração, 
como atos que frustrem o certame pela inobservância dos princípios da 
contratação pública ou por falhas no planejamento como, por exemplo, a 
exigência de requisitos de habilitação que não sejam indispensáveis ao 

                                                           
6 TCE – SC, Prejulgado n° 332. 
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cumprimento da obrigação ou a fixação do preço estimado abaixo da 
realidade do mercado. 
De tal modo, entende-se que o interesse da Administração, 
consubstanciado no saneamento de uma necessidade administrativa 
aliada a uma finalidade pública, não deve deixar de ser atendida por 
motivos inerentes às próprias empresas, como fatores de mercado ou 
ainda por recusa da participação por razões de exclusiva conveniência.  
Por isso, é importante que sejam convidados licitantes em número superior ao 
mínimo legal, além de se dar ampla publicidade do ato convocatório, na forma 
do art. 22, §3º, da Lei nº 8.666/93, a fim de conferir ampla legitimidade ao 
procedimento seletivo e sustentar superveniente justificativa diante do 
desinteresse dos particulares. 
Questão n° 02 - Na hipótese tratada da questão anterior, no caso de a 
licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deve a 
mesma ser inabilitada com a concessão de prazo para regularização?  
Sabe-se que a fase de habilitação tem como objetivo reunir elementos para 
aferir a idoneidade do licitante e a possibilidade concreta de cumprimento 
das obrigações a serem pactuadas com a Administração. Na modalidade 
Convite esta verificação ocorre de forma simplificada, sendo admitida a 
dispensa, total ou parcial, dos documentos comprobatórios (habilitação 
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal), conforme dispõe o art. 32, § 1°, da Lei nº 8.666/93. 
Especificamente quanto à regularidade fiscal, esta tem por fim exigir do 
licitante a comprovação de sua situação regular com o Fisco, não se 
confundindo com a quitação fiscal, na qual se exige a ausência de débitos 
fiscais, como deixa claro o entendimento do TCU: 
Súmula 283: Para fim de habilitação, a Administração Pública não deve exigir 
dos licitantes a apresentação de certidão de quitação de obrigações fiscais, e 
sim prova de sua regularidade. 
Também segue esta linha de entendimento Jessé Torres Pereira Júnior7, 
que assim leciona: 
“A prova que se exigirá doravante é a de regularidade para com o Fisco. A 
lei alude a ‘regularidade’, que pode abranger a existência de débito 
consentido e sob o controle do credor. E, não, a quitação, que é ausência 
de débito”.  
Dessa forma, tem-se que a exigência legal se restringe apenas à 
demonstração da regularidade fiscal, razão pela qual o licitante, mesmo com 

                                                           
7 Comentários à lei de Licitações e Contratações da Administração Pública, 6ª 

edição, Ed. Renovar, pg.338). 
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débito fiscal pode ser habilitado quando estiver em situação regular (ex: 
parcelamento do débito tributário ou decisão judicial liminar que suspende 
exigibilidade do tributo). Trata-se de aplicar o Princípio da Razoabilidade no 
momento do exame da documentação dos licitantes.  
Ainda, o questionamento em questão ganha contornos mais específicos, 
porquanto se refere à demonstração da regularidade fiscal de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, sendo importante frisar que a LC nº 123/06 
tem o intuito de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o 
incentivo à inovação tecnológica.  
É fundamental a observância do disposto na LC nº 123/06, uma vez que esta 
introduz um regime diferenciado de tratamento para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, inclusive no que se refere à regularidade fiscal, 
trazendo em seus artigos 42 e 43 a seguinte redação:  
Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato.  
Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  
Assim, através da interpretação sistemática do texto legal, tem-se que o 
benefício consiste na possibilidade das ME e EPP demonstrarem tardiamente 
sua regularidade fiscal e trabalhista, por meio da documentação prevista nos 
incisos I a V do artigo 29 da Lei nº 8.666/93.  
Desta feita, as empresas enquadradas como ME e EPP terão o direito de 
regularizar sua situação fiscal após a fase de habilitação, devendo ser 
habilitada “sob condição” e caso seja a melhor classificada no julgamento de 
propostas, então será concedido o prazo para que reapresente a 
documentação fiscal livre dos vícios.  
É como afirma o jurista Marçal Justen Filho: 
“Portanto, o benefício reside não na dispensa de apresentação de 
documentos de regularidade fiscal. Nem se trata da dilação quanto à 
oportunidade própria para exibição dos documentos. O que se faculta é a 
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desnecessidade de perfeita e completa regularidade fiscal no momento da 
abertura ou de julgamento do certame. Em outras palavras, o benefício 
outorgado às pequenas empresas, no âmbito da habilitação, está sintetizado 
no parágrafo 1º do art. 43: trata-se da faculdade de regularização dos defeitos 
existentes e comprovados nos documentos de regularidade fiscal 
apresentados na oportunidade devida pela pequena empresa”.8 
Ressalta-se ainda que o termo inicial do prazo de 5 dias úteis para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa se dá no momento em que o interessado for declarado vencedor da 
licitação. Afirma, ainda, Marçal Justen Filho9 que “exigir regularidade fiscal em 
momento anterior se configura como excessivo e desnecessário. Ou seja, 
esse requisito não será apreciado antes do julgamento do certame, mas 
apenas no momento da assinatura do contrato”.  
Nestes termos, conclui-se que não há dispensa da apresentação da 
documentação, mas apenas que o licitante não será excluído do certame se 
houver algum vício na documentação apresentada.  
Sendo assim, é necessário a regularização, pois caso a ME ou EPP não 
consiga regularizar a documentação fiscal e trabalhista no prazo legalmente 
fixado, o § 2° do art. 43 da LC 123/06 deixa claro que haverá consequências, 
sendo que implicará na decadência do direito à contratação, bem como a 
aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
Desta feita, responde-se o questionamento realizado no sentido de que, 
se no decorrer da licitação na modalidade Convite o interessado 
enquadrado como ME ou EPP apresentar documentação com alguma 
restrição para efeito de regularidade fiscal, este não deverá ser 
declarado inabilitado, devendo o procedimento licitatório prosseguir 
com sua participação, de forma que apenas no caso de ser declarado 
vencedor deverá comprovar sua regularidade fiscal dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis.   
De mais a mais, esta Especializada não recomenda o envio de apenas três 
Convites para a validade do certame, uma vez que a lei fala em no mínimo 3 
(três) interessados, sendo preferível que se convide mais de 3 (três) licitantes 

                                                           
8 O Estatuto da Microempresa e as Licitações Públicas, 2º Ed, São Paulo: Dialética, 2007, p. 67. 

9 Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13° ed., São Paulo, Dialética 2009, p. 

403.   
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com o intuito de obter a apresentação efetiva de pelo menos 3 (três) 
propostas, bem como evitar situações que caracterizem “licitações de 
fachada”, nas quais são convidadas três empresas, sabendo-se de antemão 
que apenas uma tem condições de fornecer o produto ou executar o serviço.  
Por fim, apesar de todo o conteúdo aqui exposto sobre a modalidade Convite, 
este Tribunal orienta aos Municípios do Estado de Goiás sobre a 
possibilidade de utilizarem a modalidade Pregão, tendo em vista que esta 
surgiu com o objetivo de acelerar o procedimento de contratação de objetos 
comuns, bem como de proporcionar maior economicidade, porquanto os 
licitantes podem diminuir o valor inicialmente ofertado através de lances na 
fase de negociações. 
Ademais, haja vista que na modalidade Pregão a fase de julgamento das 
propostas antecede a fase de habilitação, problemas como o desta consulta 
seriam facilmente evitados, tendo em vista que apenas a empresa que tiver 
sua proposta aprovada terá seus documentos de habilitação analisados. E 
caso o licitante não atenda as exigências habilitatórias ou sua proposta não 
seja aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de 
classificação, bem como sua habilitação. 
3. CONCLUSÃO 
Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno que: 
a) Conheça da consulta realizada por cumprir os requisitos previstos 
nos arts. 31 e 32 da Lei nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 do RITCM/GO; 
b) Responder ao Consulente (Sr. Mateus Felix Lopes) que:  
Questão nº 01 - Em um procedimento licitatório na modalidade Convite, 
onde foram convidados 3 (três) licitantes e, de forma superveniente, na 
fase de habilitação, fora externada a inabilitação de um deles por falta de 
regularidade fiscal, poderia o procedimento prosseguir, já que a licitante 
vencedora fora regularmente habilitada e na fase da proposta houve 
apenas duas propostas válidas?  
Resposta – Sim, no caso em questão, o procedimento licitatório na 
modalidade Convite poderá prosseguir, desde que tenham sido 
devidamente convidados 3 (três) ou mais licitantes, que na verificação 
do caso concreto não fique caracterizada circunstância em que a 
participação de número de licitantes inferior ao mínimo legal tenha 
ocorrido por ato da própria Administração e que esta justifique a não 
participação de no mínimo 3 (três) licitantes em razão da limitação de 
mercado ou desinteresse manifesto dos licitantes convidados. 
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Questão n° 02 - Na hipótese tratada da questão anterior, no caso de a 
licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deve a 
mesma ser inabilitada com a concessão de prazo para regularização?  
Resposta – Se no decorrer da licitação na modalidade Convite o 
interessado enquadrado como ME ou EPP apresentar documentação 
com alguma restrição no que tange regularidade fiscal, este não deverá 
ser declarado inabilitado, devendo o procedimento licitatório prosseguir 
com sua participação, de forma que apenas no caso de ser declarado 
vencedor deverá comprovar sua regularidade fiscal dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis.   
c) Dê ciência ao consulente da decisão que vier a ser adotada. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

9. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 5917/2018 (fls. 

33-36), discordou do entendimento da Secretaria Especializada apenas no tocante 

ao primeiro questionamento, arguindo que não sendo obtido o número de 3 proposta 

válidas no Convite o procedimento licitatório deve ser repetido, conforme se 

depreende abaixo: 

a) Da admissibilidade da consulta 
Em consonância com a manifestação da Unidade Técnica, o Ministério Público 
de Contas opina pela admissibilidade da Consulta, pois estão presentes os 
requisitos do art. 31, I, §§ 1° e 3º, da lei n° 15.958/2007, a saber: formulação por 
autoridade competente, qual seja, o Prefeito; indicação precisa do seu objeto; 
juntada de parecer da assessoria jurídica municipal. 
b) Da exigência de, no mínimo, 3 (três) propostas válidas 

A respeito do primeiro questionamento, o Ministério Público de Contas dissente 
parcialmente da Especializada no ponto em que esta se pronunciou pela 
validade do prosseguimento do certame licitatório na modalidade Convite em 
caso de inabilitação de uma das convidadas, em consonância com o 
posicionamento veiculado pelo TCM/GO no remoto AC nº 22/98, assim 
ementado em sua alínea a: "no caso de Convite, se a Administração obedeceu 
as normas contidas no §3º c/c §7º do artigo 22 da Lei de Licitações, ou seja 
enviou a pelo menos 03 interessados do ramo pertinente ao seu objeto e as 
estendeu aos demais cadastrados, havendo limitações de mercado ou 
manifesto desinteresse dos convidados, poderá ela, Administração, desde que 
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devidamente justificado, homologar e adjudicar a proposta vencedora da 
licitação, mesmo que se tenha somente uma ou duas propostas válidas". 
Conquanto tenha juntado trechos doutrinários para respaldar o seu 
entendimento, verifica-se que a resposta veiculada pela Especializada decorre 
de uma interpretação meramente literal do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93, de 
modo que para a validade do certame bastaria a expedição de Convite para três 
licitantes. Nesse sentido, a Secretaria manifestou que: "Em sentido oposto,  o § 
7º do artigo 22 da Lei 8.666/93, conforme entendimento assentado pelo Tribunal 
de Contas de Santa Catarina, prescreve apenas que a Administração deve 
justificar a não participação de no mínimo três licitantes em razão da limitação 
de mercado ou desinteresse manifesto dos convidados. Assim, caso a 
Administração não possua justificativas a serem destacadas, daí sim, o Convite 
deve ser repetido". 
Para o Ministério Público de Contas, a modificação no cenário legislativo, em 
especial a superveniência do pregão como nova modalidade licitatória e a 
possibilidade de aquisição de bens e serviços por meio do sistema de registro 
de preços, ensejam uma interpretação mais restritiva em relação ao Convite, 
porquanto a realidade fática evidencia que esta modalidade licitatória abre fenda 
para a prática de múltiplas irregularidades, tais como fracionamento do objeto, 
em burla à modalidade licitatória mais complexa e o direcionamento de 
contratações, com inobservância do princípio da isonomia. 
Diante desse panorama, entende-se que o § 3º, do art. 22, da Lei nº 8.666/93, 
na parte em que se refere ao número mínimo de 3 (três) empresas convidadas, 
deve ser interpretado teleologicamente para conduzir ao entendimento de que a 
exigência é de, no mínimo, esse mesmo número de propostas aptas à seleção. 
Nesse sentido é o entendimento que emerge do verbete sumular nº 248, do 
TCU: 
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 art. 22, da Lei nº 8.666/93. 
 Em diversos julgados, o TCU tem esclarecido os contornos da diretriz apontada 
pelo mencionado enunciado sumular, conforme elucidam os seguintes 
fragmentos: 
Acórdão nº 1.732/09 – Voto do Ministro Relator 
5. A idéia básica a ser retida é a da efetividade da proposta competitiva, o que 
pressupõe sua apresentação, conformidade com a lei, atendimento aos 
requisitos do edital e classificabilidade entre as demais propostas de acordo 
com o critério de julgamento adotado. Penso que a exigência não cria ônus 
excessivo para o administrador público, além daquele consistente no 
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dever de isenção na expedição dos Convites, conferindo, por outro lado, 
maior higidez ao processo licitatório. 
Como visto, tanto o Decreto nº 2.745/1988 quanto a Lei nº 8.666/1993 não 
estabelecem expressamente a exigência do mínimo de três propostas válidas; e 
nem foi preciso que tal ocorresse, pois essa é a interpretação que mais se 
coaduna com o interesse público e com os princípios da competitividade e 
da eficiência, ambos de índole constitucional (art. 37, caput, e inciso XXI 
desse artigo). Há de se aplicar ao caso princípio basilar de hermenêutica 
jurídica segundo o qual, sendo possível mais de uma interpretação da 
norma infraconstitucional, busca-se aquela que mais se harmoniza com o 
texto constitucional, a fim de manter sua eficácia e integração no 
ordenamento jurídico, evitando questionamentos desnecessários junto ao 
Poder Judiciário. (In: FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Licitações e 
Contratos Administrativos. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 290.) 
No que tange à interpretação do art. 22, §7º, da Lei nº 8.666/93, o TCU se 
manifestou nos seguintes termos: 
Acórdão nº 3.049/07 – Voto do Ministro Relator 
8. Embora a lei não traga em seu texto a expressão de propostas válidas, este 
Tribunal firmou entendimento ao longo dos anos, conforme súmula nº 248, 
Acórdão nº 819/2005 – Plenário, Acórdão nº 101/2005 – Plenário, Acórdão nº 
1.182/20004, Plenário, Acórdão nº 2.602/2003 – 1ª Câmara, etc, que, nas 
licitações, na modalidade Convite, para que a contratação seja possível, são 
necessárias pelo menos três propostas válidas, isto é, que atendam a todas as 
exigências do ato convocatório. Não é suficiente a obtenção de três 
propostas. É preciso que as três sejam válidas. Caso isso não ocorra, a 
Administração deve repetir o Convite e convidar mais um interessado, no 
mínimo, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações, 
ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto desinteresse 
dos convidados, circunstâncias estas que devem ser justificadas no processo de 
licitação. Por isso, entendemos que as justificativas apresentadas pelos 
responsáveis não devam ser acolhidas por este Tribunal, com consequente 
aplicação de multa aos responsáveis. (In: FURTADO, Lucas Rocha. Curso de 
Licitações e Contratos Administrativos. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 292) 
Acórdão nº 1.523/10, 1ª Câmara (Convite, propostas válidas) 
(…) 
8. Como é sabido, consoante estatuído no art. 22, §3º, da Lei nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993, uma vez não obtido o número mínimo de três propostas 
válidas, deve ser efetuada a repetição do Convite, ressalvada a aplicação 
dessa regra somente nas hipóteses de manifesto desinteresse dos 
participantes ou limitações do mercado (art. 22, §7º, da Lei nº 8666/93), o 
que fica caracterizado quando, repetida a licitação, não houver, 
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novamente, 3 licitantes habilitados, devendo tais circunstâncias ser 
justificadas no pertinente processo. (In: FURTADO, Lucas Rocha. Curso de 
Licitações e Contratos Administrativos. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p.288) 
Nesse mesmo sentido da jurisprudência do TCU, colhe-se o seguinte 
entendimento doutrinário: 
Portanto, ao expedir o Convite, o agente público deve possuir amplo 
conhecimento das empresas convidadas no que se refere à razão social, sede 
ou domicílio, objeto da sociedade, capital social e, dos integrantes, quando 
social, ou dos diretores das sociedades anônimas, ou seja, os seus 
representantes legais, o que pode ser feito através de exame acurado do 
contrato social das constituídas por cota de responsabilidade limitada; do 
estatuto social e da ata de eleição das sociedades anônimas e do extrato 
emitido pela junta comercial no caso de empresas individuais. 
Outra cautela indispensável é a de convidar somente as empresas que 
demonstrem situação de regularidade para com a seguridade social e para 
com as obrigações decorrentes do FGTS, além da regularidade fiscal para 
com a fazenda federal e com as fazendas estaduais e municipais, além da 
regularidade trabalhista. 
Na hipótese de que apenas três empresas participem da licitação, caso 
uma delas seja inabilitada, ficará patente que a Administração convidou 
mal e não estará atendendo ao requisito legal de três convidadas com real 
condição de competição, circunstância que obriga a repetição do certame. 
(…) 
A hipótese de limitação de mercado não pode ser invocada simplesmente 
porque no Município, por exemplo, existem um ou dois potenciais licitantes, 
quando na região ou mesmo no Estado houver outros prováveis interessados.  
A limitação ocorre apenas quando, por suas características, o objeto da 
licitação deve ser prestado por fornecedor local, como, por exemplo, o 
fornecimento de combustíveis através de abastecimento em postos e, pela 
condição geográfica do Município, os postos localizados em outra região forem 
distantes da sede da municipalidade, tornando o eventual menor preço 
economicamente inviável pela distância a ser percorrida para o abastecimento. 
Por outro lado, o manifesto desinteresse tem outra conotação, pois, apesar 
da existência de outros potenciais licitantes, estes, mesmo que 
convidados, não se interessam em apresentar proposta. (DE TOLOSA 
FILHO, Benedicto. Licitações, contratos e convênios: incluindo a modalidade de 
pregão, o registro de preços e a contratação de publicidade. Curitiba: Juruá, 
2018, p. 171/172) – grifou-se 

Assim, seguindo na diretriz de que o regramento do Convite, em razão da sua 
simplicidade em relação às demais modalidades licitatórias, deve ser 
interpretado com mais rigor, o Parquet de Contas entende que a regularidade do 
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certame não requer apenas o encaminhamento de 3 (três) Convites, mas sim, a 
efetiva apresentação e análise deste número mínimo de propostas. 
Com efeito, o prosseguimento do certame quando ausente o número mínimo de 
3 (três) propostas válidas somente deve ser admitido quando ocorrer limitações 
de mercado, devidamente justificadas, ou em caso de manifesto desinteresse 
dos convidados, desde que, nessa última hipótese, se comprove o envio de 
Convites a um número considerável de possíveis contratantes e não apenas ao 
mínimo de 3 (três) eventuais interessados. Esse é o entendimento veiculado em 
Consulta respondida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (autos 
nº 862126): 
EMENTA: CONSULTA – CÂMARA MUNICIPAL – LICITAÇÃO – MODALIDADE 
CONVITE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME DO NÚMERO 
LEGAL MÍNIMO DE LICITANTES DO RAMO PERTINENTE AO OBJETO 
LICITADO – DESINTERESSE DOS CONVIDADOS – PROSSEGUIMENTO DO 
CERTAME – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA NO 
PROCESSO E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO DESINTERESSE – 
DECISÃO UNÂNIME. 
1. Tratando-se de hipótese de desinteresse dos convidados e comparecendo 
apenas um licitante com proposta válida, a obrigatoriedade de repetição do 
Convite somente subsiste se não houver no processo licitatório a justificativa a 
que alude o §7º do art. 22, da Lei nº 8.666/93. 
2. A ausência das empresas convidadas não é o bastante para caracterizar 
o manifesto desinteresse preconizado no §7º, art. 22, da Lei nº 8.666/93; 
deve a Administração, observadas as particularidades de cada caso, 
justificá-lo comprovando, no mínimo, a convocação de número 
significativo de interessados, atestadamente atuantes no ramo pertinente 
do objeto licitado, bem como a efetiva entrega e recepção das cartas-
Convite ou de outro documento que comprove o desinteresse dos 
participantes. 
Dessa forma, o Ministério Público de Contas dissente, em parte, da 
Especializada e pugna por que seja emitida pelo TCM/GO a orientação de que o 
certame licitatório na modalidade Convite somente poderá prosseguir com 
número inferior a 3 (três) propostas válidas se comprovadas e justificadas uma 
das seguintes hipóteses, a saber: a) limitações de mercado que impeçam a 
convocação de um número significativo de potenciais interessados atuantes no 
mesmo ramo da contratação; b) manifesto desinteresse dos convidados, após a 
efetiva entrega e recepção das cartas-Convite. 
c) Do tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte 

Quanto ao segundo questionamento, a Unidade Técnica respondeu que Se no 
decorrer da licitação na modalidade Convite o interessado enquadrado como 
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ME ou EPP apresentar documentação com alguma restrição no que tange a 
regularidade fiscal, este não deverá ser declarado inabilitado, devendo o 
procedimento licitatório prosseguir com sua participação, de forma que apenas 
no caso de ser declarado vencedor deverá comprovar as regularidade fiscal 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
O entendimento manifestado pela Especializada está em consonância com o 
ensinamento da doutrina. Em reforço, apresenta-se o seguinte trecho: 
Dessa forma, a comissão julgadora da licitação, quando o licitante for 
microempresa ou empresa de pequeno porte e apresentar documento de 
regularidade fiscal com restrições, deve anotar na ata que a decisão quanto à 
habilitação do mesmo será processada após a fase comercial, caso ele seja 
classificado em primeiro lugar, oportunidade em que lhe será concedido o prazo 
para a regularização da documentação. (DE TOLOSA FILHO, Benedicto. 
Licitações, contratos e convênios: incluindo a modalidade de pregão, o registro 
de preços e a contratação de publicidade. Curitiba: Juruá, 2018, p. 277). 
Assim, quanto ao segundo ponto da Consulta, o Parquet de Contas concorda 
integralmente com a conclusão ofertada pela Especializada. 
Ante o exposto, opina este órgão ministerial: 
- pelo conhecimento e processamento da presente Consulta para, no mérito, 
responder que: 
a) o procedimento licitatório na modalidade Convite deverá ser repetido caso 
não obtido o número mínimo de 3 (três) propostas válidas, ressalvada a 
aplicação dessa regra somente se comprovadas e justificadas no processo 
licitatório uma das seguintes hipóteses, a saber: 1) limitações de mercado que 
impeçam a convocação de um número significativo de potenciais interessados 
atuantes no mesmo ramo da contratação; 2) manifesto desinteresse dos 
convidados, após a efetiva entrega e recepção das cartas-Convite; 
b) o interessado enquadrado como ME ou EPP deverá, ao ensejo da 
participação em certames licitatórios na modalidade Convite, apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, ocasião em que este não deverá 
ser declarado inabilitado, de forma que o procedimento licitatório deverá 
prosseguir com sua participação e, apenas no caso de ser declarado vencedor, 
deverá comprovar a regularização da situação fiscal dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ao teor do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/06. 
(RC) 

10. É o Relatório. 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 
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I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

11. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende aos requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, vez que: a) o 

consulente possui legitimidade ativa; b) contém a indicação precisa do seu objeto; c) 

está acompanhada do parecer do órgão de assistência jurídica/técnica da autoridade 

consulente; e d) está compreendida no rol de competência deste Tribunal. 

12. Ademais, constata-se que a matéria consultada nos autos não possui 

nítido caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, não 

incorrendo, portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno 

desta Corte de Contas. 

13. Atendidos os requisitos de admissibilidade previstos na LOTCM e no 

Regimento Interno cabe a verificação da existência de Resoluções/Acórdãos 

Consulta abordando a matéria questionada.   

14. Depois de analisadas as Resoluções Consulta juntadas aos autos as 

folhas 17-21 pela Divisão de Documentação e Biblioteca cogitou-se a identidade 

entre o questionamento realizado nestes autos e conteúdo da Resolução Consulta 

n.º 022/98.  

15. Dispõe o inciso II, parágrafo único do artigo 1º da Resolução 

Administrativa n.º 00021/08 que na hipótese deste Tribunal já ter respondido 

anteriormente sobre o mesmo assunto deverá ser encaminhada ao consulente 

cópias das resoluções correspondentes, com o consequente arquivamento do 

processo.  

16. Todavia, considerando o longo lapso temporal havido entre a edição da 

Resolução Consulta n.º 0022/98 e a autuação deste feito a relatoria manifestou-se 
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inicialmente mediante o Despacho 176/2018 (f. 23-24) acerca da necessidade de 

atualização do posicionamento desta Corte de Contas tendo em vista as constantes 

alterações legislativas e jurisprudenciais ocorridas no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

17. Em análise preliminar a Secretaria Especializada, no Parecer n.º 

08/2018 (f. 25-32), concordou com a relatoria no sentido de que a consulta abrangia 

parcialmente a matéria tratada na Resolução Consulta acima mencionada. Contudo, 

pugnou a necessidade de apreciação por completo do questionamento formulado 

tendo em vista que as constantes alterações legislativas poderiam influenciar na 

resposta a ser proferida. 

18. Ocorre que, após a análise mais pormenorizada do teor da Resolução 

consulta n.º 0022/98 a relatoria firmou seu entendimento no sentido de que o seu 

conteúdo não abrange os termos do questionamento formulado.  

19. Para melhor compreensão transcreve-se abaixo o teor da alínea “a” da 

Resolução Consulta n.º 0022/98: 

“(...) 
a) no caso de Convite, se a Administração obedeceu as normas contidas no § 
3° c/c § 7° do artigo 22 da Lei de Licitações, ou seja, enviou a pelo menos 03 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto e as estendeu aos demais 
cadastrados, havendo limitações de mercado ou manifesto desinteresse 
dos convidados, poderá ela, Administração, desde que devidamente 
justificado, homologar e adjudicar a proposta vencedora da licitação, mesmo 

que se tenha somente uma ou duas propostas válidas.  
 

20. Veja que a Resolução trata do prosseguimento do Convite com apenas 

uma ou duas propostas válidas, em se tratando de situações em que fiquem 

caracterizadas limitações de mercado ou manifesto desinteresse dos 
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convidados, enquanto que no questionamento formulado o consulente indaga a 

hipótese em que há o comparecimento de três licitantes, mas um deles é 

inabilitado por apresentar irregularidade na sua situação fiscal. 

21. Neste ponto cabe esclarecer que a limitação de mercado se caracteriza 

por não haver no território do município, ou, mais ampliativamente, na região 

geoeconômica, empresas que atuam ou possam atender a Administração 

relativamente à área do objeto licitado. A este respeito Jacoby Fernandes comenta: 

O que é limitação de mercado e como caracterizá-la? 
Quando se tem definido um mercado limitado, insuficiente para a obtenção de 
três propostas válidas?  
Mercado deve ser entendido como expressão equivalente a região ou praça 
que facilite o contato direto entre os polos da relação comercial pelas 
condições dos meios de transporte e comunicação. 
Em regra, equivalente a município ou, ampliativamente, a região 
geoeconômica. Aconselhável é a determinação por uma área sujeita à 
vinculação a uma mesma junta comercial ou jurisdicionada a um mesmo 
órgão do Judiciário de primeira instância. Essa última expressão, mais ligada 
à área jurídica, pode constituir-se em adequado parâmetro de definição, 
porque possui regras bastante balizadas há longo tempo, para definir 
“comarca’’ e “jurisdição’’. Se, contudo, a autoridade identificar o mercado com 
a área municipal, não haverá irregularidade, do mesmo modo que é 
incensurável a decisão do administrador que, percebendo o aviltamento de 
preços em determinado setor do comércio, decide convidar comerciantes 
estabelecidos em municípios circunvizinhos ou de grandes mercados, como 
São Paulo, por exemplo. Não se pode afirmar que há limitação do mercado 
quando o catálogo telefônico publica mais de três empresas operando no 
ramo de atividade; o mesmo ocorre se a junta comercial tem mais de três 
registros de pessoas jurídicas atuando naquela área de consumo; não há, 
igualmente, limitação, se o sindicato de atividade similar declara que há 
outras empresas com capacidade para atender a Administração. Como no 
Convite, a amplitude de sua divulgação é restrita, sendo suficiente o 
exame do mercado local para definir a questão da limitação de mercado. 

22. Já o desinteresse dos licitantes se caracteriza pelo fato da empresa 

convidada não se apresentar ao procedimento licitatório. Há divergência doutrinária 
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no sentido de que a empresa que não pretenda participar do procedimento licitatório 

encaminhe expediente à Administração manifestando, expressamente, o seu 

desinteresse e outra corrente que argui que basta o não atendimento ao Convite 

para caracterizar a ausência de interesse em participar da licitação. Jacoby 

esclarece o seguinte:  

2.1.7.5.2. manifesto desinteresse dos convidados 
Essa hipótese tem permitido mais de uma interpretação. Para uma corrente, 
se a Administração expedir um Convite a uma empresa e esta não 
comparecer, caracterizado estará o desinteresse em participar da licitação; 
para outra, é necessário que o convidado manifeste, por escrito, o seu 
desinteresse. 
Sustentam uns, amparados na literalidade da Lei, que se a Administração 
convida pelo menos três, pode aplicar diretamente esse dispositivo, porque a 
Lei se refere a “convidados”. Assim, se a Administração expedir um Convite a 
uma empresa e esta não comparecer, caracterizado estará o desinteresse em 
participar da licitação, bastando a prova da entrega do Convite no 
estabelecimento.  
Para outra, mostra-se necessário que o convidado manifeste, por escrito, o 
seu desinteresse. Sem dúvida, a atenção em responder ao Convite, 
informando não possuir interesse em participar da licitação, facilita o trabalho 
da Administração, constituindo um gesto de cortesia. Não há, porém, como 
obrigar o convidado a se manifestar. A melhor exegese, in casu, leva ao 
entendimento de que o “manifesto desinteresse” caracteriza-se quando 
presente algo mais que o simples silêncio.  

23. A definição de limitação de mercado e desinteresse dos convidados é 

relevante na presente análise na medida em que possibilita evidenciar que o 

questionamento formulado não trata destas duas situações.  

24. Veja que a consulta formulada nestes autos aborda a hipótese em que, 

dentre as empresas convidadas, compareceram ao certame o mínimo exigido no §3º 

do art. 3º da Lei 8666/93, contudo, uma delas fora inabilitada devido à constatação 

de sua irregularidade fiscal, permanecendo apenas outras duas convidadas. 

Contrariamente, nas situações de limitação de mercado e desinteresse dos 
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convidados, o número de licitantes é inferior ao exigido em lei em razão do não 

comparecimento dos convidados, isto é, sequer houve a apresentação de 

documentos de habilitação e de propostas. 

25. Assim, não se pode entender que a resolução consulta n.º 22/98 trata 

de alguns dos aspectos da consulta formulada nesses autos tendo em vista que ela 

aborda tão somente as hipóteses de limitação de mercado e desinteresse dos 

convidados, situações em que o não atendimento do número mínimo de convidados 

é verificado antes mesmo da análise da habilitação das empresas no certame. 

26. Diante do disto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta e da análise de todos os seus aspectos, não havendo reflexos nas 

conclusões advindas nestes autos na Resolução Consulta n.º 022/98. 

II – DO MÉRITO 

27. Cabe esclarecer, inicialmente que o Convite consiste em um 

procedimento licitatório com menor formalismo e que objetiva a contratações de 

pequeno vulto. Lucas Rocha Furtado faz as seguintes considerações acerca desta 

modalidade de licitação: 

O Convite adota procedimento extremamente simplificado. A Administração 
Pública direta, autarquias e fundações públicas escolhem pelo menos três 
possíveis interessados no objeto que será licitado e dirige-lhes carta-
convite, convocando-os a apresentarem suas propostas. A divulgação do 
Convite segue regras distintas das aplicáveis à concorrência, à tomada de 
preços, ao concurso e ao leilão (vide art. 21, caput). Em relação a essas 
modalidades, impõe-se a publicação dos avisos em órgão de divulgação 
oficial e em jornal de grande circulação. Para o Convite, a lei impõe a 
obrigação de que se promova a afixação do Convite no quadro de avisos 
da repartição. (Furtado, Lucas Rocha Curso de licitações e contratos 
administrativos. 7. ed. rev. atual. e ampl. com comentários sobre a Lei nº 
13.303/2016 – Lei das Empresas Estatais – Belo Horizonte : Fórum, 2017, 
p.262). 
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28. Observa-se assim, que este procedimento licitatório apresenta como 

características mais marcantes a presença de no mínimo 3 possíveis 

interessados (convidados escolhidos pela Administração), a ausência de edital, 

vez que o instrumento licitatório será a carta-convite, a publicidade é mitigada, pois 

se dá apenas pela fixação do Convite no quadro de avisos da repartição pública. 

29. Pelo teor do questionamento formulado verifica-se que a dúvida do 

consulente paira apenas em um desses aspectos, a presença de no mínimo 3 

convidados no procedimento licitatório, portanto, a relatoria irá se ater somente a 

este ponto na análise da consulta. 

30. Em sua primeira indagação o consulente expõe a seguinte situação 

hipotética: depois de realizado o Convite a três empresas, conforme previsto no 

artigo 22, §3º da Lei de Licitação e Contratos, na sessão de julgamento das 

propostas constatou-se que uma delas apresentou restrição na sua regularidade 

fiscal, implicando na sua não habilitação no certame. Diante disso, pode a 

Administração Pública prosseguir a licitação com apenas 2 convidados? 

31. Conforme §3º do art. 22 da Lei 8666/93 a escolha dos destinatários do 

Convite é uma faculdade da Administração, podendo ser selecionados licitantes 

previamente cadastrados ou não: 

Art. 22 
§ 3o  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. 
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32. Nos termos do dispositivo legal transcrito, neste procedimento licitatório 

a escolha dos convidados é um ato discricionário da Administração, contudo, ao 

exercer essa faculdade a unidade administrativa deve agir com cautela, sendo 

defeso realizar escolhas meramente subjetivas, de modo a não ferir os princípios da 

moralidade e isonomia, conforme mui bem colocado pela Secretaria Especializada 

no Parecer Jurídico n.º 08/2018 que inclusive citou entendimento Marçal Justem filho 

(Comentários a Lei de Licitação e Contratos, 11ª ed.) neste mesmo sentido. 

33. Cumpre anotar que o §3º do art. 22 da Lei 8666/93 estabelece um 

número mínimo de 3 participantes no Convite, não havendo qualquer previsão 

quanto a um limite máximo. Assim, a critério da Administração, poderá ser 

convidado um número maior de participantes, o que é recomendável, conforme 

aduz a Secretaria Especializada no Parecer n.º 08/2018 (f. 29, verso).  

34. A inexistência de no mínimo 3 potenciais participantes no Convite, com 

propostas válidas consiste em uma questão controvertida, havendo entendimentos 

completamente opostos a este respeito tanto na doutrina quanto na Jurisprudência 

35. Cabe citar o teor da Súmula 248 do TCU que trata desta matéria:  

SÚMULA Nº 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 art. 22, da Lei nº 8.666/1993. (Grifo 
nosso). 

36. Assim, o TCU posicionou-se no sentido de que no Convite deve haver 

o número mínimo de “propostas aptas”, que a doutrina tem interpretado como sendo 

“propostas válidas”, pois do contrário, a Administração deverá repetir o procedimento 

licitatório. 
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37. Como proposta válida Jacoby Fernandes esclarece que consiste 

naquela “que efetivamente concorre com as demais, atendendo o proponente às 

condições de habilitação e ofertando, nos termos requeridos no Convite, o produto 

pretendido em preço razoável”. 10 

38. Há uma representativa corrente doutrinária seguindo o disposto na 

Súmula 248 do TCU que, aliás, foi o entendimento adotado pelo Ministério Público 

de Contas no Parecer n.º 5917/2018 (f. 33-36). 

39. Em posição diametralmente oposta Marçal Justen Filho afirma não ser 

compatível com a Lei de Licitação e Contratos interpretação no sentido de que o 

número mínimo de três propostas seja apurado em relação à propostas válidas. Para 

esse autor não é possível subordinar a validade da licitação à escolha, totalmente 

subjetiva e arbitrária, dos particulares a quem foi dirigido o convite.  

“Não é compatível com a Lei o entendimento de que o número mínimo de três 
deverá ser apurado em relação às propostas válidas. Alguns têm afirmado 
que, inexistindo número igual ou superior a três propostas válidas, a licitação 
deverá ser repetida. Ou seja, o problema não seria de dirigir o convite para 
três licitantes, mas de ser por eles atendido. 
Em primeiro lugar, não é possível subordinar a validade da licitação à 
escolha, totalmente subjetiva e arbitrária, dos particulares a quem foi dirigido 
o convite. Se os particulares não desejarem apresentar propostas ou se o 
fizerem em termos inadequados, não se pode atribuir a consequência da 
automática invalidação do certame.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à 
lei de licitação e contratos administrativos. 17ª Ed.  – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016, p.426). Grifo nosso. 

                                                           
10 (Jacoby Fernandes, J. U. Contratação direta sem licitação: dispensa de licitação: inexigibilidade de 

licitação. 10. ed. rev. atual. ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2016.p. 85) 
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40. Segundo este entendimento não será razoável subordinar a validade 

da licitação à escolha subjetiva e arbitrária dos particulares a quem foi dirigido o 

convite. Por essa razão, tendo a administração convidado bem, ou seja, 

encaminhado o convite a vários licitantes, verificado se atendem aos aspectos de 

qualificação técnica, etc., não seria razoável exigir que se repita o ato, pois, mesmo 

tendo agido de forma eficiente, terá despendido recursos financeiros e tempo em 

vão, ferindo o princípio da economicidade. Entendimento semelhante se extrai do 

Voto do Conselheiro Eduardo Carone Costa, Relator no Processo de Consulta n.º 

778-098 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) o qual cita o 

posicionamento de Celso Bandeira de Melo: 

No entanto, a dúvida do consulente não se refere apenas à situação de 
ausência do número mínimo de licitantes interessados, mas, também, de 
habilitados.  
Assim, a indagação descreve a circunstância em que a Administração 
convida mais de três empresas para participar do certame, mas apenas duas 
apresentam propostas e, na fase de habilitação, uma delas é desclassificada. 
Nesse caso, segundo o administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, 
seria válido posicionamento simétrico ao esposado na Consulta supracitada:  
“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 houvesse. 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.” (Grifei). (In: Curso de 
Direito Administrativo). (TCEMG - Processo n.º 778-098 – Relator Conselheiro 
Eduardo Carone Costa, Tribunal Pleno, sessão de 10/06/2009) 
 

41. Por esta razão ao encaminhar os Convites a potenciais licitantes a 

Administração deve agir com cautela. Para tanto deve estabelecer desde logo os 

critérios que adotará no julgamento das propostas a fim de convidar empresas que 

detêm capacidade para a execução do contrato, pois desta forma estará agindo com 
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precaução e se assegurando do recebimento de propostas válidas. Neste mesmo 

sentido, Jacoby Fernandes comenta: 

Se permitido fosse explicitar um conceito em poucas palavras, poder-se-ia 
afirmar que no Convite a Administração escolhe ao seu arbítrio empresas ou 
profissionais e os convida a participar da licitação, requerendo que estes 
apresentem propostas. Desde logo, a Administração deverá estabelecer os 
critérios99 que adotará para o julgamento das propostas100, visando à 
obtenção de, pelo menos, três propostas válidas. Jacoby Fernandes, J. U. 
Contratação direta sem licitação. 10. ed. rev. atual. ampl. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016.p. 65). 

 

42. Outrossim, cabe à Administração, antes de formular os Convites, se 

antecipar quanto à verificação da regularidade fiscal e social das empresas a serem 

convidadas. Em seu livro Contratação sem licitação Jacoby Fernandes cita a prática 

de alguns órgãos em convidar apenas empresas previamente cadastrada: 

Alguns órgãos desenvolveram a sistemática de convocar possíveis 
licitantes a comparecerem à Administração para só então serem 
convidados a participar de licitação se oferecerem os documentos 
indicados na convocação. Como a lei estabelece o poder discricionário para 
a Administração convidar quem quiser; e o poder vinculado de estender o 
Convite a quem estiver cadastrado no próprio órgão, quem comparecer, 
mas não ofertar os documentos, não receberá o Convite. Essa praxe, que 
vem sendo desenvolvida, consiste em convocar os licitantes para participar 
do Convite, apresentando uma relação dos documentos exigidos para a 
entrega deste. Assim, por exemplo, determinado órgão convoca certo número 
de empresas, informando que vai realizar uma compra de material elétrico e 
quem manifestar interesse em retirar o Convite deve apresentar os 
documentos até o dia definido. Quando o licitante comparecer, a 
Administração, sem a burocracia e a formalidade dos envelopes, verifica se o 
interessado possui a regularidade jurídica e fiscal exigida, decidindo então 
convidá-lo ou não. O informalismo desse procedimento se reverte com a 
possibilidade de o licitante reapresentar documentos, corrigindo falhas que a 
habilitação formal não admite, homenageando o princípio do abrandamento 
do rigor formal.105 O desinteresse em comparecer para receber o Convite 
pode ser utilizado, como será visto adiante, para justificar a aplicação do 
art. 22, § 7º, da Lei nº 8.666/1993. 
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43. Assim, ao adotar essa sistemática a Administração convoca 

previamente algumas empresas do ramo de atividade, objeto da licitação, para 

apresentação de alguns documentos concernentes à regularidade fiscal e social, 

possibilitando, inclusive a reapresentação de documentos para sanar alguma 

irregularidade. Somente após a verificação da documentação é que realiza 

formalmente o Convite. Para o autor essa prática, apesar de atrasar um pouco a 

licitação evita situações de inabilitação do licitante e, até mesmo poderá justificar as 

hipótese de desinteresse do convidado em participar do certame. 

44. Ademais, ressalvadas as situações de limitação de mercado, 

devidamente excepcionado no §7º do artigo 22 da Lei 8666/93, recomenda-se 

também que a Administração dirija os Convites a um número superior ao mínimo 

exigido em lei, isto é, que convide mais de três empresas do ramo, conduta essa que 

coaduna com o princípio da ampla competitividade. Cabe mencionar que a 

Especializada apresentou comentário de Alessandro Dantas Coutinho neste mesmo 

sentido, no Parecer n.º 08/2018. 

45. Conforme visto, a relatoria entende que desde que a Administração 

tenha eficientemente convidado três ou mais empresas do ramo de atividade 

concernente ao objeto da licitação para participar do convite, isto é, estabeleça 

desde logo os critérios que adotará no julgamento das propostas, antecipe a 

verificação da regularidade fiscal e social das empresas a serem convidadas, será 

cabível o prosseguimento do certame com número inferior a três convidados.  

46. Em seu segundo questionamento o consulente indaga acerca da 

possibilidade de se conceder prazo para regularizar a situação fiscal ao licitante 
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enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que, no Convite 

seja desabilitado por esse motivo. 

47. Neste ponto a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas 

concordaram que, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/06 

as empresas enquadradas como Microempresas - ME e Empresas de Pequeno 

Porte - EPP que apresentarem irregularidade fiscal não deverão ser declaradas 

inabilitada devendo o procedimento licitatório prosseguir com sua participação, de 

forma que apenas no caso de ser declarada vencedora deverá comprovar sua 

regularidade fiscal dentro do prazo de 5 dias úteis.   

48. A Lei Complementar n.º 123/06 – Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte foi editada para atender o disposto no artigo 179 da 

Constituição Federal: 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão 
às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de 
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 
pela eliminação ou redução destas por meio de lei.  

49. Assim, mediante o Estatuto Nacional da ME e da EPP instituiu-se no 

ordenamento jurídico brasileiro tratamento diferenciado às empresas desta natureza, 

com a simplificação, redução ou eliminação de suas obrigações administrativas, 

tributárias, previdenciárias e creditícias. 

50. Relativamente às contrações da ME e EPP com a Administração 

Pública a LC 123/06 também estabeleceu tratamento favorecido. Sobre o tema José 

dos Santos Carvalho Filho escreve: 

“A L.C. 123/2006 passou a permitir que a Administração Pública dispense, 
nas contratações públicas, tratamento diferenciado e favorecido para 
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microempresas e empresas de pequeno porte, com o escopo de incentivar-
lhes o desenvolvimento econômico e social nos planos local e regional, bem 
como de estimular o processo de inovação tecnológica, mediante a 
implementação de políticas públicas mais eficientes para o setor.” 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. – 23 
ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 195).   

51. Os artigos 42 e 43 da LC 123/2006 tratam especificamente sobre o 

questionamento formulado ao dispor que nas licitações públicas a comprovação da 

regularidade fiscal das ME e EPP será exigida apenas para efeito de assinatura do 

contrato e, ainda, que sendo declarada vencedora será concedido um prazo para 

que estas empresas apresentem a documentação concernente a sua regularidade 

fiscal: 

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato.  
 
Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. Grifo nosso. 
 

52. Diante disto, depreende-se que a ME ou EPP ao se apresentar no 

Convite tem o dever de entregar a documentação que ateste a sua situação fiscal. 

Todavia, se na habilitação evidenciar-se irregularidades fiscais, a empresa tem o 

direito de permanecer no certame, caso em que sendo declarada vencedora terá o 

prazo de 5 dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400005-19-resultado.docx 
 

32 

 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa  

53. Cabe apenas esclarecer que na hipótese da ME ou EPP não consiga 

regularizar a documentação fiscal no período estabelecido no §1º do art. 43 o seu 

direito à contratação decairá e, ainda, estará sujeita às penalidades previstas no 

artigo 81 da Lei 8666/93, situação em que a Administração poderá convocar os 

licitantes remanescentes ou revogar a licitação. Neste sentido dispõe o §2º do art. 43 

da LC 123/2006:  

Art. 43. (...) 
 
§ 2o  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

54. Diante do explicitado acima, cumpre responder ao consulente que é 

possível o prosseguimento da licitação na modalidade de Convite com número de 

convidados inferior a três caso alguns deles seja inabilitado por apresentar 

irregularidade fiscal, desde que a Administração tenha eficientemente convidado 

três ou mais licitantes do ramo de atividade relativo ao objeto da licitação, 

demonstrando que ao encaminhar os convites explicitou os critérios que adotará no 

julgamento da proposta, se antecipou quanto à verificação da regularidade fiscal e 

social das empresas convidadas, e, ainda, não fique caracterizada circunstância em 

que a participação de número de licitantes inferior ao mínimo legal tenha ocorrido 

por ato da própria Administração. 

55. E mais, a irregularidade na situação fiscal de ME ou EPP evidenciada 

na fase de habilitação dos procedimentos licitatórios em geral, assim como no 
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convite, não implicará na sua desclassificação do certame, caso em que a 

Administração deverá conceder um prazo de até 5 dias úteis, prorrogáveis a seu 

critério, por igual período, contados da data em que for declarada vencedora para a 

apresentação de documentação que ateste a regularidade fiscal, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

56. No contexto dos autos cabe definir que no procedimento licitatório do 

Convite, a Administração terá eficientemente convidado os participantes quando: 

a) convidar o maior número de licitantes possível, não se limitando ao mínimo 

previsto no §3º do artigo 22 da Lei 8666/93;  

b) ao encaminhar os Convites a potenciais licitantes estabeleça desde logo os 

critérios que adotará no julgamento das propostas a fim de convidar empresas que 

detêm capacidade para a execução do contrato, pois desta forma estará agindo com 

precaução e se assegurando do recebimento de propostas válidas; 

c) ao formular os Convites se antecipe quanto à verificação da regularidade fiscal, 

social das empresas a serem convidadas e se, possível, convoque previamente os 

potenciais convidados para uma análise prévia da documentação. 

57. Cabe ainda, orientar os municípios goianos que ao realizar licitação na 

modalidade de convite sendo evidenciada a situação em que um dos licitantes tenha 

sido inabilitado por apresentar irregularidade fiscal, o prosseguimento do 

procedimento licitatório com número de participantes inferior ao previsto no §3º do 

art. 22 da Lei 8666/93, deve ser justificado nos autos do certame, de modo que fique 

demonstrado que a Administração realizou os convites de forma eficiente, e que os 

princípios da contratação pública foram devidamente observados. 
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58. Conforme todo o acima exposto, amparado na fundamentação 

supracitada, nos termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação 

acrescida pela Lei 17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela 

Resolução Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria 

n. 557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta 

que submeto à sua deliberação. 

59. É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 19 de fevereiro de 

2019.  

 

 
Vasco C. A. Jambo 

Conselheiro Substituto – relator  
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