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I – INTRODUÇÃO 

 

Trata-se da análise do processo de inexigibilidade de licitação n. 

3/2019, cujo objeto pretendido é a contratação de serviço de consultoria técnica, 

com fornecimento de licença de uso (locação) de softwares integrados de gestão 

publica nas aéreas de contabilidade pública, licitações, patrimônio, E-Sic, ouvidoria e 

publicação/hospedagem de dados para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Santarém, deu entrada nesta Controladoria dia 1/2/2019 as 11h09, 

através do Memo. n. 16/2019 – LICITAÇÃO – CMS em 01 (um) volume, 

devidamente numerado (fls. 1 - 101) para análise obrigatória. 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO 

 

O processo foi instruído com base no art. 25, II da Lei n. 8.666/1993 e 

suas alterações, contendo os seguintes documentos:  

 Oficio n. JAN/2019 – GAB – CMS de 2.1.2019 do Gabinete da presidência para a 

empresa ASP- Automação, serviços e produtos de informática Ltda sobre interesse 

em manter os serviços ora prestados (fl. 1); 

 Proposta de preço e serviços ofertados (fl. 2), RG de Antônio Carlos Costa Aires 

(fl. 3), CNH de Luciano Peixoto Guedes (fl. 4), procuração da empresa ao Sr. Pablo 

Ramon Alves Moreira (fls. 5 - 6), CNH de Pablo Ramon Alves Moreira (fl. 7); 

 CNPJ (fl. 8), oitava alteração contratual (fls. 9 - 16), declaração em cumprimento 

ao disposto no inciso XXXIII do art. 37 da CF/1988 (fl. 17); 

 Certidão Negativa de Débitos Municipal emitida em 20.12.2018, com validade até 

20.3.2019 (fl. 18); 

 Certidões Negativas de Débitos Estaduais emitida em 2.1.2019, com validade até 

3.3.2019 (fl. 19); 
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OBJETO 

Contratação de serviço de consultoria técnica, com fornecimento de 
licença de uso (locação) de softwares integrados de gestão publica nas 
aéreas de contabilidade pública, licitações, patrimônio, E-Sic, ouvidoria e 
publicação/hospedagem de dados para atender as necessidades da 
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CONTRATADO ASP- Automação, serviços e produtos de informática Ltda.  
CNPJ 02.288.268/0001-04 

VALOR R$ 3.300,00 mensal Global R$ 36.300,00 

VIGENCIA 1.2.2019 a 31.12.2019  
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 Certidão Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à divida ativa da 

União emitida em 13.12.2018, com validade até 11.6.2019 (fl. 20); 

 FGTS emitida em 22.1.2019, com validade até 11.2.2019 (fl. 21); 

 Certidão Negativa de débitos trabalhistas emitida em 10.9.2018, com validade até 

8.3.2019 (fl. 22); 

 Certidão especifica da Junta Comercial, que certifica a empresa como ativa (fls. 

23 - 25); 

 Certidão simplificada (fl. 26); 

 Certificado o registro de marca (fls. 27 -32); 

 Certidão de distribuição cível de falência, concordata, recuperação judicial e 

recuperação extrajudicial (fl. 33); 

 Balanço patrimonial, certidão de regularidade profissional com validade até 

12.3.2019, termo de abertura e encerramento, recibo de entrega de escrituração 

contábil digital (fls. 34 - 41); 

 Atestados de capacidade técnica (fls. 42 - 45), alvará de funcionamento (fl. 46); 

 Memo. de 15.1.2019 do Gab. para a divisão de licitação de solicitação de abertura 

de processo administrativo para contratação (fl. 47); 

 Memo. 10/2019 - Licitação – CMS de 16.1.2019 para a Contabilidade solicitação 

de informação da existência de credito orçamentário para contratação solicitada, fl. 

48; 

 Declaração de existência de credito orçamentário na rubrica 33.90.39.00, 

assinada pela servidora Maria da Saúde Figueira Gomes em 21.1.2019 e saldo de 

dotação no elemento de despesa 33.90.39.00 – outros serviços de terc pessoa 

jurídica no valor de R$ 1.142.069,29, assinada pela servidora Maria da Saúde 

Figueira Gomes (fl. 49 - 51); 

 Termo de Reserva Orçamentária processo n. 003/2019 – CMS declara existir 

créditos orçamentários para despesa, em 21.1.2019 (fl. 52);  

 Declaração de adequação orçamentaria e financeira, assinada pelo ordenador em 

21.1.2019 (fl. 53); 

 Autorização assinada pelo Ordenador de Despesa, em 21.1.2019 (fl. 54); 

 Ata da trigésima sexta sessão ordinária de eleição do novo presidente biênio 

2019- 2020 e ata de posse da mesa Diretora (fls. 55 – 62); 

 Termo de autuação pela presidente da CPL, em 21.1.2019 (fl. 63); 

 Portaria nº 043/2019 – DAF-DRH de constituição da comissão permanente, de 

4.1.2019, com ciência dos membros e sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios: www.diariomunicipal.com.br/famep, no dia 4.1.2019 (fls. 64 – 66);  

 Dados do processo (fl. 67); 

 Justificativa pela comissão de licitação (fls. 68 – 76); 

  Copias de contratos com outros munícipios (fls. 77 -91); 

 Minuta do contrato nº 003/2019 – CMS (fls. 92– 95); 

 Memo. n. 015/2019 – LICITAÇÃO encaminhando o procedimento para análise (fl. 

96); 

http://www.diariomunicipal.com.br/famep
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 Memorando nº 006/2019 – CJL/CMS de 1.2.2019, encaminhando o processo e 

respectivo Parecer jurídico nº 4/2019 – PROJUR/CMS de 29.1.2019 – emitido pelo 

Dr. José Osmando Figueredo – Coordenador Geral Jurídico – Legislativo: 

“Considerando a fundamentação acima, conclui-se pela possibilidade de 

realização do procedimento licitatório, nos termos do presente opinativo.” (fls. 

098 – 101). 

 

III – DA CONCLUSÃO 

O processo se encontra revestido das formalidades legais, podendo dá 

continuidade nos atos sequenciais, desde que atendidos as recomendações abaixo, 

quanto a publicação do resultado e elaboração de contrato definitivo. LEMBRAMOS 

que o processo deve retornar para a análise do contrato do qual receberá análise 

específica com emissão de novo Parecer. RECOMENDAMOS: Que sejam incluídas 

as obrigações da contratada, de forma clara e objetiva (CLAUSULA V – DAS 

OBRIGAÇÕES, “b”); Observar o ato de nomeação do fiscal do contrato, com 

substituto; inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e site da Câmara: 

http://www.governotransparente.com.br – Portal da Transparência. 

 

 

Santarém (PA), 4 de Fevereiro de 2019. 

 

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos 

Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 
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