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CONTROLADORIA GERAL 

 

 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise do processo Pregão Eletrônico nº 001/2021 – CMS, cujo objeto pretendido é 

contratação de empresa especializada na aquisição de combustível destinados ao abastecimento de 

veículos de uso exclusivo da Câmara Municipal de Santarém - CMS, a documentação está arquivada 

em 1 (uma) pasta A-Z devidamente numerada fls. 1 - 217, da própria Câmara e deu entrada nesta 

Controladoria no dia 12/2/2021, e retornou para parecer final em 17/03/2021. 

 
II – DA ANÁLISE DO PROCESSO 

NA FASE EXTERNA: O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/1993 e 

suas alterações, contendo os seguintes documentos: 

 Memo. nº 027/2021 da Licitação para Controladoria solicitando parecer (fl. 116); 

 Parecer do Controle Interno nº 2021008 - CGC de 12/2/2021 (fl. 117 - 118); 

  Edital e anexos (fls. 119 - 153); 

 Relação de itens (fl. 154); 

 Aviso de licitação em 19/2/2021 (fl. 155); 

 Certidão de afixação de aviso de licitação (fl. 156); 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Munícipios nº 2681 de 19/2/2021 (fl. 

157); 

 Foto do Mural da Câmara com o aviso de licitação em 19/2/2021 (fl. 158); 
 Visualização de licitação no SIASGnet-DC (fl. 159); 

 Resumo de licitação no Tribunal de Contas dos Municípios (fls. 160 – 161); 

 Email solicitando ao responsável pelo site da Câmara Municipal de Santarém, a divulgação do pregão 

eletrônico (fl. 162); 

 Despacho motivado para suspensão e nova pesquisa de mercado assinado pela pregoeira em 23/02/2021 

(fl. 163); 

 Material jornalístico sobre os repetidos aumentos de preço do combustível, que subsidiaram a suspensão 

do processo até nova pesquisa (fls. 164 - 175); 

 Publicação do aviso de suspensão de licitação no Diário Oficial dos Munícipios nº 2684 de 

24/2/2021 (fl. 176); 

 Pesquisa de licitação no SIASGnet-DC e pesquisa no mural de licitações no TCM onde mostram-se 

suspensa a licitação (fls. 177 - 178); 

 Aviso de suspensão de licitação em 24/2/2021 (fl. 179); 
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OBJETO 
Aquisição de combustível destinados ao abastecimento de veículos de 
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PERÍODO DE VIGENCIA  12 meses R$ 71.144,00 
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 Certidão de afixação de aviso suspensão de licitação assinado pelo ordenador de despesa em 24/2/2021 

(fl. 180); 

 Foto de divulgação de suspensão de licitação – CMS, publicado no mural da Câmara Municipal de 

Santarém em 24/2/2021 (fl. 181); 

 Email solicitando ao responsável pelo site da Câmara Municipal de Santarém, a divulgação da suspensão 

do pregão eletrônico (fl. 182); 

 Novas pesquisas de preços e média de preços (fls. 183 - 190); 

 Memorando nº 036/2021 – Licitação-CMS para Contabilidade, em 24/2/2021 – Solicitação de 

informação da existência de Crédito Orçamentário (fl. 191); 

 Memorando nº 016/2021 – CONTAB e Saldo das dotações em R$, em 24/2/2021 -  Contabilidade para 

Licitação, em 24/2/2021 –Informando a existência de Crédito Orçamentário ( fl. 192 - 193; 

 Termo de Reserva Orçamentária, em 24/2/2021 (fls. 194); 

 Declaração de adequação orçamentária e financeira, em 24/2/2021(fl. 195); 

 Despacho da Direção da Casa para a reabertura da Licitação (fl. 196); 

 Termo de referência (fls. 197 - 203); 

  Resumo de licitação no Tribunal de Contas dos Municípios (fls. 204 – 205); 

 Aviso de reabertura de licitação assinado pela pregoeira em 26/2/2021 (fl. 206); 

 Certidão de divulgação de aviso reabertura de licitação assinado pela Diretora da Câmara  em 26/2/2021 

(fl. 207); 

 Foto de divulgação de reabertura de licitação publicado no mural da Câmara Municipal de Santarém em 

26/2/2021 (fl. 208); 

 Publicação de reabertura de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2686, em 

26/2/2021, do Pregão Presencial nº 001/2021-CMS (fls. 209 -210); 

 Email solicitando ao responsável pelo site da Câmara Municipal de Santarém, a divulgação da reabertura 

do pregão eletrônico (fl. 211); 

 Ata de realização do Pregão Eletronico Nº 1/2021 no COMPRASNET deserta, pela ausência de 

participantes (fl. 212); 

 Aviso de resultado de licitação deserta assinada pelo ordenador de despesa em 16/3/2021 (fl. 213); 

 Foto de divulgação de resultado de licitação publicado no mural da Câmara Municipal de Santarém em 

16/3/2021 (fl. 214); 

 Publicação de resultado de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2699, em 

17/3/2021, do Pregão Presencial nº 001/2021-CMS (fls. 215 - 216); 

 Memo. nº 047/2021 - Licitação para Direção da Casa que em virtude do pregão ser Deserto, solicita 

autorização da abertura de novo processo (fl. 217). 

 

DO PARECER 

 

 Em análise aos autos do Pregão Eletrônico nº 001/2021 – CMS verificou-se que o 

processo está apresentou-se DESERTO, pela ausência de participantes. Recomendamos: inserção no 

Mural de Licitação do TCM/PA e site da Câmara: http://www.governotransparente.com.br  – Portal da 

Transparência.  

 

É o relatório.  

       Santarém (PA), 17 de Março de 2021. 
 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019 

http://www.governotransparente.com.br/
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