
 

 
 
 
 

    PARECER Nº 20210016.2 – Pregão Eletrônico nº. 005/2021 - CMS                                                                                                      Página 1 de 2 
 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise do contrato nº 9/2021 oriundo do 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 2 (duas) pastas A-Z devidamente numerada fls. 1 - 333, da própria Câmara e deu entrada nesta 

Controladoria no dia 29/4/2021, às 8h54 através do Memo. n. 085/2021 – LICITAÇÃO - CMS para parecer. 

 

II – DA ANÁLISE DO CONTRATO (fls. 300- 333) 

Constatou-se que o Contrato foi elaborado corretamente com observância das cláusulas obrigatórias e 

de acordo com a minuta e devidamente preenchida com os dados da empresa e assinada pelas partes e 

testemunhas, conforme preceitua a Lei n. 8.666/1993. Com dos seguintes documentos: 

 Memo. nº 73/2021 - LICITAÇÃO de 12/4/2021 – Licitação para a Controladoria, solicitando parecer (fl. 

300); 

 Parecer nº 20210016.1 - CGC (fls. 301 - 302); 

 Parecer jurídico solicitado pela Controladoria (fl.303 - 309); 

 Termo de homologação do Pregão eletrônico nº 005/2021 (fls. 310 - 311); 

 Resumo da licitação no TCM (fls. 312 - 313); 

 Email a CR2 para inserção do resultado no site da transparência (fl. 314); 

 Aviso de resultado de licitação do pregão assinado perlo ordenador em 16/4/2021 (fl. 315); 

 Certidão de afixação e divulgação de resultado, assinado pelo ordenador em 16/4/2021 (fl. 316); 

 Foto do resultado - publicado no mural da Câmara Municipal de Santarém em 16/4/2021 (fl. 317); 

 Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial dos Municípios nº 2721 de 19/4/2021 (fl. 318); 

 Contrato nº 009/2021- CMS, devidamente preenchido com os dados dos contratantes e assinado digitalmente 

pelas partes (fls. 319 - 326); 

 Extrato de contrato, assinado pelo ordenador em 23/4/2021 (fl. 327); 

 Certidão de afixação e divulgação de extrato de contrato, assinado pelo ordenador em 23/4/2021 (fl. 328); 

 Foto do Extrato de contrato - publicado no mural da Câmara Municipal de Santarém em 23/4/2021 (fl. 329); 

 Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial dos Municípios nº 2725 de 26/4/2021 (fl. 330); 

 Termo de designação de fiscal do contrato nº 009/2021 (fl. 331); 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20210016.2  CGC 

INTERESSADO Câmara Municipal de Santarém 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº Pregão Eletrônico nº 005/2021 - CMS 

ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Junior 

PREGOEIRA Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 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 

EMPRESA CONTRATADA BRASITUR EVENTOS E TURIMO LTDA 

PERÍODO DE VIGENCIA 23/4/2021 a 23/4/2022 (12 meses) R$ 79.275,00 

FISCAL DO CONTRATO Vanessa Feleol da Mota Aguiar - titular e Bianca de  Oliveira Gomes - Substituta 
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 Memo. nº 84/2021 - LICITAÇÃO de 26/4/2021 – Licitação para a Contabilidade encaminhando cópia do 

contrato e para que seja realizado o empenho (fl. 332); 

 Nota de empenho nº 23040001 de 23/4/2021 (fl. 333). 

 

III - DO PARECER 

 

 Constatou-se que o contrato está de acordo com os ditames da Lei 8.666/1993 e suas alterações. 

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), 29 de Abril de 2021. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 

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