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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20190039 - CGC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2019 - CMS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2019  Modalidade: Dispensa de Licitação 

ORDENADOR DE DESPESA Emir Machado de Aguiar 

PRESIDENTE DA COMISSÃO Claudia Regina Queiroz Reis 

OBJETO 

Locação de um imóvel para servir exclusivamente para a 
digitalização e arquivamento de documentos antigos e 
outros materiais não mais utilizados, pertencentes a 
Câmara Municipal de Santarém 

LOCADOR Construcar Construtora Carvalho  

VALOR R$ 2.000,00 mensal Global R$ 24.000,00 

VIGÊNCIA DO CONTRATO 1/6/2019 a 31/12/2020  

FISCAL DO CONTRATO Maria da Saúde Figueira Gomes 

 

 
I - INTRODUÇÃO: 
 

Trata-se de análise técnica da dispensa de licitação nº 1/2019 tendo como objeto 
locação de um imóvel para servir exclusivamente para a digitalização e arquivamento de 
documentos antigos e outros materiais não mais utilizados, pertencentes a Câmara 
Municipal de Santarém e foi efetivado com observância do Art. 24, Inciso X da Lei 
8.666/1993 sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em (1) uma pasta 
na própria devidamente numerada de 1- 89 e deu entrada nesta Controladoria dia 
17/5/2019 ás 13h13, através do Memo. nº 076 –LICITAÇÃO-CMS para análise 
obrigatória. 
 
II – DA ANÁLISE DO PROCESSO: 
 

O processo foi instruído e fundamentado no art. 24, inciso X da Lei Nº 8.666/1993, 
com os seguintes documentos: 

 Memo. nº 059/2019 - GV da Direção Geral para o Gabinete da Presidência, sobre a 
necessidade da locação (fls. 1 - 2); 

 Proposta de locação de bem imóvel e cópias de contratos similares (fls. 3 - 14); 

 Parecer de avaliação imobiliária para fins de locação, assinada pelo corretor de 
imóveis Sandro D. Siqueira, com fotos do imóvel e documentos pessoais do avaliador 
(fls. 15 - 19) 

 Documentos do Imóvel: registro de imóveis, certidão de inteiro teor, informações 
cadastrais e financeiras de imóvel, certidão negativa de IPTU e taxas imobiliárias, 
documentos pessoais do corretor, do proprietário do imóvel e sua cônjuge, certidão de 
casamento, certidão negativa municipal de débitos, certidão tributária e não tributária, 
certidão negativa da União (fls. 20- 28); 

  Manifestação preliminar do ordenador de despesa em 15.4.2019 (fl. 29); 

 Justificativa do ordenador para a locação pretendida em 15.4.2019 (fls. 30- 33); 

 Comprovação da escolha pelo ordenador (fls. 34-35); 

 Justificativa do preço do imóvel (fls. 36- 37); 

 Memo. n. 040/2019 - LICITAÇÃO para a Contabilidade (fls. 38); 

 Memo n. 015/2019 – CONTAB informando a disponibilidade financeira em 22/4/2019 
(fls. 39- 40); 

 Termo de reserva orçamentaria em 22/4/2019 (fl. 41); 
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 Autorização do ordenador em 23/4/2019 (fl. 42); 

 Ata da sessão de posse do biênio e da mesa diretora (fls. 43 - 50); 

 Termo de autuação em 23/4/2019 (fl. 51); 

 Portaria n. 043/2019 – DAF-DRH de constituição da Comissão permanente de 
licitação e publicação da portaria no Diário oficial dos Municípios n. 2145 de 8/1/2019 
(fls. 52-54); 

 Justificativa da dispensa pela Comissão de licitação, assinada em 24/4/2019 (fls. 55 - 
59); 

 Memorando n. 060/2019 – GV da Direção para a Licitação dos documentos 
necessários para a locação do imóvel em 9/5/2019(fl. 60); 

 Termo de vistoria de imóvel comercial (fls. 61 - 62); 

 CNPJ, alteração contratual, guia de recolhimento de preços, certidões negativas, 
FGTS (fls. 63 - 77); 

 Minuta do contrato com os dados da empresa (fls. 78 -83); 

 Memo n. 075/2019 – LICITAÇÃO – CMS de 15/5/2019 encaminhando para o jurídico, 
solicitando parecer (fl. 84); 

 Memo n. 044/2019 – CJL/CMS de 17/5/2019, encaminhando o parecer n. 028/2019, 
assinado pelo Coordenador Geral Jurídico- Legislativo José Osmando Figueiredo (fls. 85 
-89). 

 
III - CONCLUSÃO 

 
Constatou-se que o processo e a minuta do contrato estão de acordo com os 

ditames da Lei 8.666/1993 e suas alterações, podendo dar prosseguimento nos 
procedimentos sequenciais. Recomenda-se: inserir portaria de nomeação do fiscal e 
substituto, inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Câmara: 
www.santarem.pa.leg.br   – Portal da Transparência.  

 

 

Santarém (PA), 20 de Maio de 2019. 

 

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos 
Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 
 
 

 

http://www.santarem.pa.leg.br/
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