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Ementa: Regularipape pe Processo pe Licitação

CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

especializada PARA A PRESTAÇÃO PE SERVIÇO PE

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO

URBANO PE BAIRROS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

URBANA PE LOTES NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA, DE

INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÁO TRIBUTÁRIA E DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CARTA

Convite.

1 - Relatório

Versa a presente consulta sobre solicitação de análise nos autos de procedimento
administrativo sobre a regularidade na contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de levantamento topográfico planialtimétrico urbano de bairros e regularização fundiária urbana
de iotes no município de Balsas/MA, por meio da Carta Convite n^ 01/2022, verificando-se as regras
da Lei n® 8.666/93.

A consulta se encontra instruída com os autos do processo administrativo n-
11739/2022, que trata da realização da Licitação na modalidade Carta Convite, pelo município de
Balsas-MA, em que a empresa vencedora do certame foi a J M FEITOSA TOPOGRAFIA EIRELI.

Sendo estes os termos do presente relatório, faz-se oportuna a análise do caso em
tela, em pleno exercício da atividade de Controie Interno da Administração Pública Municipal, conforme
competência fixada na Lei Complementar Municipal 001/2013, no estrito exercício das atribuições
legais.

É o relatório.

2 - Fundamentação

Constituição Federal de 1988, em seu Art. 175, condicionou a prestação de
serviços púbiicos à realização de prévio procedimento iicitatório, 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 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 8- 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 coi;no é
realizado o processo de compra de produtos e serviços de órgãos públicos.



«  • «

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

Art. 22, §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.

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 n® 8.666/1993.

O presente procedimento licitatório encontra-se em perfeita consonância com a Lei
Federai 8.666/93 e suas alterações e Lei n® 10.520/2002, e que se apresenta revestido das
formalidades legais.

3 - Conclusão

Ante o exposto, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à
oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo, não vislumbramos óbice ao
prosseguimento do feito, podendo este órgão promover as contratações pela autoridade competente
com a formalização dos contratos a serem firmados com a empresa J M FEITOSA TOPOGRAFIA
EIRELI, CNPJ/MF: 33.962.574/0001-08, representada por JEAN MARTINS FEITOSA.

Por fim, segue os autos para a Comissão Permanente de Licitações e Contratos
para demais procedimentos cabíveis.

E o parecer, salvo melhor juízo.

Balsas/MA, de de 2022.
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