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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020070 - CGC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2020 - CMS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2020 Modalidade: Tomada de Preço 

ORDENADOR DE DESPESA Emir Machado de Aguiar 

PRESIDENTE DA COMISSÃO Claudia Regina Queiroz Reis 

OBJETO 

Contratação de empresa habilitada para execução de 

obras e serviços  de engenharia objetivando ampliação 

da Ala 2 e reforma dos banheiros da sede da Câmara 

Municipal de Santarém 

VALOR GLOBAL R$ 447.448,82  

VIGÊNCIA DO CONTRATO 4 meses  

FISCAL DO CONTRATO Maria da Saúde Figueira Gomes 

 

 

I - INTRODUÇÃO: 

 

Trata-se de análise técnica da tomada de preço nº 1/2020 tendo como objeto contratação 

de empresa habilitada para execução de obras e serviços de engenharia objetivando ampliação da 

Ala 2 e reforma dos banheiros da sede da Câmara Municipal de Santarém, o mesmo encontra-se 

devidamente arquivado em (1) uma pasta na própria devidamente numerada de 1 - 141 e deu entrada 

nesta Controladoria dia 18/9/2020 ás 11h33, através do Memo. nº 066/2020–LICITAÇÃO-CMS 

para análise obrigatória. 

 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO: 
 

O processo foi instruído e fundamentado no art. 2 e 7º da Lei Nº 8.666/1993, com os 

seguintes documentos: 

 Memo. Nº 032/2020 - DG/CMS  de 1/9/2020 da Direção Geral para o Gabinete da Presidência, 

sobre a necessidade de contratação de empresa para execução de serviços de engenharia civil (fl. 1); 

 Memorial descritivo com Especificação técnica, Planilha de orçamento e memorial cálculo da 

empresa Quaresma Junior, Projetos para adaptação e ampliação da CMS (fls. 2 - 35); 

  Pesquisas de preços (fls. 36 - 46); 

 Manifestação preliminar do ordenador de despesa em 3/9/2020 (fl. 47); 

 Justificativa do ordenador para contratação pretendida em 3/8/2020 (fls. 48 - 50); 

 Projeto básico – Ampliação da Ala 2 e reforma dos banheiros da sede da Câmara Municipal de 

Santarém, de 11/9/2020 (fls. 51 - 59); 

 Memo. n. 063/2020 - LICITAÇÃO para a Contabilidade (fl. 60); 

 Memo. n. 018/2020 – CONTAB - informando a disponibilidade financeira (44.90.51.00) em 

11/9/2020 (fls. 61 - 62); 

 Autorização do ordenador em 11/9/2020 (fl. 63); 

 Termo de autuação em 11/9/2020 (fl. 64); 

 Portaria n. 013/2020 – DAF-DRH de constituição da Comissão permanente de licitação (fl. 65); 

 Minuta do contrato (fls. 66 - 72); 

 Minuta do edital e anexos (fls. 73 - 133); 
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 Memo n. 065/2020 – LICITAÇÃO – CMS de 11/9/2020 encaminhando ao Jurídico para parecer 

(fl.134); 

 Memo n. 045/2020 – CJL/CMS de 17/9/2020, encaminhando o parecer (fl. 135) 

 Parecer n. 049/2020 de 17/9/2020, assinado pelo Coordenador Geral Jurídico- Legislativo José 

Osmando Figueiredo “ ... entende-se que a tomada de preços encontra respaldo legal, podendo ser 

dado prosseguimento ao procedimento e seus ulteriores atos” (fls. 136 - 141); 

 Plantas do projeto de ampliação da sede da Câmara Municipal de Santarém; 

 

 

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. 

Recomendamos quwe seja anexado o Termo de reserva orçamentária, seja feita a nomeação do fiscal 

do contrato e que o mesmo tenha ciência dos procedimentos iniciais do referido processo. 

 

 

Santarém (PA), 18 de Setembro de 2020. 

 

 

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos 

Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 
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