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PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

CONTROLE INTERNO 

PARECER DO CONTROLE INTERNO 

Carta Convite: 004/2021 

Assunto: Licitação na modalidade Carta Convite. 

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos 
Art. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei 
Municipal 243-A de 14 de abril de 2005, nos termos 
do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM 
de 25 de fevereiro de 2014 e demais normas que 
regulam as atribuições do Sistema de Controle 
Interno, referentes ao exercício do controle prévio e 
concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o 
Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas 
considerações. 

 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada em serviço de topografia e 
georreferenciamento para regularização e expansão fundiária do Município de 
Jacareacanga - PA. 

RELATÓRIO 

Chegou a este Setor de Controle Interno, para manifestação, a Carta Convite nº 
004/2021, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada em serviço de 
topografia e georreferenciamento para regularização e expansão fundiária do Município 
de Jacareacanga - PA. 

A Comissão Permanente de Licitação procedeu às etapas do certame, após 
conclusão da fase preparatória e emissão de parecer jurídico, tendo dado início à fase 
externa com a publicação do aviso de licitação e a entrega dos convites. 

Transcorrido o julgamento da licitação, o objeto foi adjudicado, e, após parecer 
jurídico conclusivo favorável, o resultado foi homologado tendo como vencedor a 
empresa abaixo: 

 GAMA SILVA & MARIAS CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIOS LTDA, com 
CNPJ nº 22.941.557/0001-60 no valor de R$ 160.000,00, Contrato nº 358/2021; 

É o relatório. 
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FUNDAMENTAÇÃO 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 175, condicionou a prestação de 
serviços públicos à realização de prévio procedimento licitatório, no entanto, a própria 
Carta Magna ressalva casos em que a legislação infraconstitucional confere ao Poder 
Público a faculdade de contratar sem necessidade de tal procedimento, conforme de 
depreende o Inciso XXI do Art. 37. 

A lei 8.666 de 1993, também conhecida como Lei de Licitações, estabelece as 
normas que regem os procedimentos licitatórios, bem como os contratos que envolvem a 
Administração Pública. 

Em seu artigo 22, a Lei de Licitações prevê cinco modalidades de licitação, sendo 
elas: Concorrência, Tomada de Preço, Convite, Concursos e Leilão. O parágrafo 8º do 
mesmo artigo proíbe a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das 
modalidades citadas no artigo. 

Cada modalidade de licitação possui características únicas e devem ser observadas 
com atenção. Entender como funciona cada Modalidade de Licitação é essencial para 
saber como é realizado o processo de compra de produtos e serviços de órgãos públicos. 

A Carta Convite Licitação é a modalidade menos complexa e está prevista no art. 
22, inciso III e parágrafo 3º da Lei de Licitações, vejamos: 

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.  

Para a contratação de obras e serviços de engenharia, a carta convite licitação será 
utilizada nas contratações até o valor de R$ 330 mil. Em outras compras e serviços, o 
valor limite dela será de até R$ 176 mil. 

Os valores foram determinados através do Decreto Federal nº 9.412 de 2018, que 
atualiza os valores de três das cinco modalidades de licitação, sendo estes: convite, 
tomada de preços e concorrência. 
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Em razão da sua simplicidade, a carta convite licitação ocorre de modo 
desburocratizado, firmando contratos públicos de valores menores, diretamente entre a 
Administração e os particulares.  

A empresa licitante é convidada para participar por meio de uma carta-convite, 
sendo exigida a participação de pelo menos três empresas concorrentes no certame.  

O número de empresas participantes pode ser maior, desde que manifestem 
interesse em participar da disputa, com antecedência de até um dia da sessão pública. 

Consta no referido processo licitatório Carta Convite a adequada caracterização 
de seu objeto, indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, e cumprimento 
dos atos procedimentais elencados na Lei nº 8.666/1993. 

O presente procedimento licitatório encontra-se em perfeita consonância com a 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei nº 10.520/2002, e que se apresenta revestido 
das formalidades legais. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento 
licitatório, este Setor de Controle Interno declara que o referido processo se encontra 
revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 
publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade. 

É o parecer. 

Jacareacanga, 05 de outubro de 2021. 

 

 
 
 

ROGÉRIO PORTELA NASCIMENTO 
Controlador Interno Municipal 
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