
  

 
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA - CGC  

 

    PARECER Nº 20190087 – Pregão Presencial n. 006/2019 - CMS        Página 1 de 2 
 

 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise inicial do processo Pregão Presencial nº 006/2019 – CMS, cujo objeto pretendido é 

Aquisição de Materiais permanentes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém, a 

documentação está arquivada em 1 (uma) pasta A-Z devidamente numerada fls. 1 - 141, da própria Câmara e deu 

entrada nesta Controladoria no dia 2/10/2019, às 9h27 através do Memo. n. 112/2019 – LICITAÇÃO - CMS. 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO 

NA FASE INTERNA: O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, 

contendo os seguintes documentos: 

 

 Memorando nº 100/2019-GV – da Direção Geral ao setor de licitação com encaminhamento de 4 (quatro) 

pesquisas de preços em 2/9/2019 fls. 1 – 26; 

 E-mail – cotação de preços de materiais permanentes para a Câmara Municipal de Santarém fl. 27; 

 Pesquisas de preços fls. 28 - 44; 

 Portaria nº 419/2019 – DAF – DRH de designação do fiscal de contrato os servidores Alberto Portela de Sousa e 

substituto Bianca de Oliveira Gomes de Aguiar fl. 45; 

 Mapa de apuração das cotações de preços fls. 46 – 48; 

 Levantamento de preços – processo administrativo nº 012/2019 – média de preço do objeto licitado; fls. 49- 51; 

 Memo. 109/2019 – licitação – CMS de 25.9.2019 de solicitação de existência de credito orçamentário para o 

pretenso processo fl. 52; 

 Memo. 029/2019 – CONTAB. de 25.9.2019, informando a existência de crédito para o processo fl. 53; 

 Saldo das dotações em 25.9.2019 de R$ 301.074,41 fl. 54; 

 Termo de reserva orçamentária fl. 55; 

 Ata da trigésima sexta sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa fl. 56 – 60; 

 Ata da sessão solene de posse da Mesa Diretora da Câmara para o Biênio 2019/2020, fl. 61 – 63; 

 Certificado de capacitação em licitação e certificado de pregoeiro com simulação de pratica no sistema 

Comprasnet– Claudia Regina Queiroz Reis, fl. 64; 

 Justificativa da contratação assinada pelo Presidente da CMS em 25/9/2019, fls. 65 –66; 

 Declaração de adequação orçamentária e financeira fl. 67; 

 Autorização assinada pelo presidente Emir Machado de Aguiar fl. 68; 
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 Termo de autuação em 25.9.2019 fl. 69; 

 Portaria nº 044/2019 – DAF - DRH  de nomeação do pregoeiro e equipe de apoio fl. 70 – 71; 

 Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará n. 2145 de 8/1/2019, da Portaria nº 044/2019 – 

DAF-DRH de designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, para atuarem em licitações na modalidade Pregão fl. 72; 

 Termo de referência fls. 73 – 80; 

 Minuta do contrato nº ---/2019 fl. 81 – 87; 

 Termo de recebimento do edital, minuta do edital e anexos: Termo de referência, Minuta contrato, Carta de 

apresentação da documentação, Carta proposta da licitante, Declaração do inciso XXXIII do art. 7 da CF/88, Modelo 

de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Declaração de qualidade e 

responsabilidade do produto ofertado, Declaração de elaboração independente de proposta fls. 88 - 128; 

 Memorando nº 110/2019 – Licitação-CMS para o Jurídico para analise do processo em 30/9/2019 fl. 129; 

 Memorando nº 069/2019-CJL/CMS de devolução do processo com o parecer jurídico nº 043/2019 em 30/9/2019 fl. 

130; 

 Parecer nº 043/2019 – CJL/CMS de 1.10.2019, assinada pelo Coordenador Jurídico Jose Osmando Figueiredo “... 

o procedimento está em condições de prosseguir seu regular  tramite, nos termos da legislação pertinente”. 

fls. 131 -138; 

 Resposta ao Parecer jurídico nº 043/2019-CJL/CMS fls. 139 – 140. 

 

III - DO PARECER 

 

 Em análise prévia aos autos do Pregão Presencial 006/2019 – CMS verificou-se que o processo está apto 

para dar sequência a fase externa. Recomenda-se: que seja substituído por outro servidor na Portaria nº 419/2019 – 

DAF – DRH de designação do fiscal de contrato o servidor Alberto Portela de Sousa, em virtude do mesmo já ser 

fiscal de outro contrato, ultrapassando o valor permitido para fiscalização. O processo deve ser criado no Mural de 

Licitação do TCM/PA e sítio da Câmara: www.santarem.pa.leg.br  – Portal da Transparência e feitas as devidas 

publicidades do certame. LEMBRANDO que o processo deve retornar para analise especifica. 

 É o relatório.  

Santarém (PA), 9 de outubro de 2019. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 

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