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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise inicial do processo Pregão Eletrônico nº 005/2021 – CMS, cujo objeto pretendido é 

Contratação de serviços de tradução/interpretação da língua brasileira de sinais (LIBRAS) para a língua 

portuguesa e vice versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, 

ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, presencial ou virtual, em eventos, atividades diversas e projetos 

institucionais da Câmara Municipal de Santarém, com cessão do uso de imagem, a documentação está 

arquivada em 1 (uma) pasta A-Z devidamente numerada fls. 1 - 104, da própria Câmara e deu entrada nesta 

Controladoria no dia 24/3/2021, às 8h46 através do Memo. n. 059/2021 – 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 055-A/2021-DG/CMS – da Direção Geral a Presidência informado a necessidade da Câmara 

Municipal de Santarém - CMS e encaminhamento de email de pesquisas de preços e pesquisas de mercado, 

fls. 1 – 7; 

 Levantamento de preços – Média de preço – Pregão Eletrônico nº 005/2021, em 6/1/2021, fls. 8 - 10; 

 Memorando nº 039/2021 – Licitação-CMS para Contabilidade, em 10/3/2021 – Solicitação de informação 

da existência de Crédito Orçamentário, fl. 11; 

 Memorando nº 019/2021 – CONTAB. -  Contabilidade para Licitação, em 10/3/2021 –Informando a 

existência de Crédito Orçamentário, fls. 12 - 13; 

 Termo de Reserva Orçamentária, em 10/3/2021, fls. 14; 

 Declaração de adequação orçamentária e financeira, em 12/3/2021, fl. 15; 

 Publicação no Diário Oficial dos Municípios nº 2644 de 29/12/2020 da Resolução nº 001/2020 de 

15/12/2020 da obrigatoriedade da inserção do interprete da Língua brasileira de sinais (LIBRAS), em todas as 

sessões legislativas e eventos públicos oficiais realizados na Câmara Municipal de Santarém (fl. 16) 

 Justificativa da contratação assinada pelo Presidente da CMS, em 15/3/2021, fls. 17 – 18; 

 Termo de Referência - CMS, fls. 19 – 30; 

 Termo de ciência e concordância dos fiscais titular e substituto de contrato, fl. 31; 

 Autorização assinada pelo ordenador de despesa, em 17/3/2021, fl. 32; 
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 Ata de posse da mesa diretora e publicação da ata no Diário Oficial dos Municípios nº 2650 de 7/1/2021, 

fls. 33 - 38; 

 Termo de autuação em 17/3/2021, fl. 39; 

 Portaria nº 049/2021 – DAF-DRH de designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, para atuarem em 

licitações na modalidade Pregão, fls. 40 - 41; 

 Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, da Portaria nº 049/2021 – DAF-DRH de 

designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, para atuarem em licitações na modalidade Pregão, fls. 43 - 43; 

 Minuta de Edital e seus anexos: termo de referência, planilha modelo de proposta de preços, modelo de 

declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, 

modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, minuta do 

contrato, fls. 31 - 80; 

 Memo nº 052/2021 - Licitação para a Coordenadoria Jurídica, em 18/3/2021 solicitando parecer, fl. 81; 

 Memo nº 032/2021 de 23/3/2021 de encaminhamento de Parecer nº 015/2021-CJL-CMS - emitido pelo 

Coordenador Geral Jurídico-Legislativo Sr. Alexandre Martins Marialva, com recomendações em 23/3/2021, 

fls. 82 – 88; 

 Certidão com as alterações recomendadas feitas pelo parecer jurídico, fls. 89 - 104. 

 

III - DO PARECER 

 

 Em análise prévia aos autos do Pregão Eletrônico nº 005/2021 – CMS verificou-se que o processo 

está apto para dar sequência a fase externa, lembrando que o processo deverá retornar a esta Controladoria 

para emissão de parecer. 

  

É o relatório.  

Santarém (PA), 24 de Março de 2021. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 
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