
 

 
 
 
 

    PARECER Nº 20210016.1 – Pregão Eletrônico nº. 005/2021 - CMS                                                                                                      Página 1 de 2 
 

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 - 299, da própria Câmara e deu entrada nesta 

Controladoria no dia 24/3/2021, às 8h46 através do Memo. n. 059/2021 – LICITAÇÃO - CMS e retornou em 

12/4/2021 as 11h10 para parecer. 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO (fls. 105 - 299) 

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: 

 

 Parecer nº 2021016 - CGC (fls. 105 - 106); 

 Portaria nº 228/2021 - DAF -DRH de 17/3/2021 de nomeação de fiscal de contrato: Vanessa Feleol da Mota 

Aguiar - titular e Bianca de Oliveira Gomes - Substituta e Publicação no Diário Oficial dos Municípios do 

Estado do Pará nº 2704, em 24/3/2021 (fls. 107 - 109); 

 Edital do pregão eletrônico nº 005/2021-CMS – UASG 927542 e seus anexos: termo de referência, 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 e termo de autorização de uso de imagem e voz (fls. 110 – 148);  

 Visualização de licitação no SIASGnet-DC (fl. 149); 

 Aviso de licitação assinado pela pregoeira em 25/3/2021 (fl. 150); 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação assinado pelo ordenador de despesa em 25/3/2021 (fl. 151); 

 Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2705, em 25/3/2021, do Pregão Presencial 

nº 005/2021-CMS (fl. 152); 

 Foto de divulgação de licitação - Processo Administrativo nº 014/2021 – CMS, publicado no mural da 

Câmara Municipal de Santarém em 25/3/2021 (fl. 153); 

 Resumo de licitação no Tribunal de Contas dos Municípios (fls. 154 – 155); 

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

eletrônico (fl. 156); 
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NA FASE EXTERNA: 

 Proposta de preços da empresa BRASILTUR EVENTOS E TURISMO LTDA :Proposta de preços, CNPJ,  

contrato social de sociedade limitada, declaração de veracidade do documento principal registro digital, termo 

de autenticação, certificado de licenciamento, quarta alteração contratual,  CNH de Michelle Lemos trindade 

Sousa, CNH de Pamela Gabrielle Abrantes Cavalcante, comprovante de endereço, procuração, declaração do 

sistema de cadastramento unificado de fornecedores,  declaração de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, declaração de elaboração independente de proposta,  declaração de  cumprimento 

dos requisitos de habilitação, termo de  abertura,  termo de encerramento, certidões negativas (estadual, federal, 

FGTS, trabalhista, regularidade junto ao Conselho de Administração do DF, certidão simplificada, certificados 

de atividades: Agencia de turismo e organizadora de eventos, cadastro fiscal do Distrito Federal,  certidão 

negativa de distribuição - ações de falências e recuperação judicial, confirmação de autenticação de certidões, 

balanço patrimonial 2019, sistema de cadastramento de fornecedores  - SICAF - declaração, certificado de 

registro cadastral, análise de demonstrações contábeis, confirmação de autenticidade das certidões federal, 

cópia de contrato de prestação de serviço, ata de registro de preços, nota de empenho, atestados de capacidade 

técnica , proposta comercial R$ 79.275,00 (fls. 157 – 290); 

 Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 005/2021 no COMPRASNET (fls. 291 – 296); 

 Resultado por fornecedor do Pregão Eletrônico nº 005/2021 no COMPRASNET (fl. 297); 

 Termo de adjudicação do Pregão Eletrônico nº 005/2021 no COMPRASNET (fls. 298 – 299). 

 

III - DO PARECER 

 

 Em análise aos autos do Pregão Eletrônico nº 005/2021 – CMS verificou-se os Atestados de 

capacidade técnica que comprovam o serviço licitado, cumprindo o item 10.10 - Qualificação técnica - do 

Edital, e que o balanço patrimonial 2019 apresentado durante o processo ainda esta em vigência, conforme 

disposto no Código Civil brasileiro (art. 1078, inciso I), o balanço patrimonial deve ser fechado ao término de 

cada exercício social e apresentado até o quarto mês seguinte. Em consulta a Coordenadoria Jurídico-

Legislativa, que emitiu parecer quanto tais indagações, não havendo impedimento e nem irregularidade quanto 

ao procedimento adotado.   Desta forma, que o processo está apto para dar prosseguimentos nos atos 

sequenciais, lembrando que o processo deverá retornar a esta Controladoria para emissão de parecer. 

Recomendamos a publicação e inserção dos dados nas plataformas digitais de transparência. 

  

É o relatório.  

Santarém (PA), 15 de Abril de 2021. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 
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