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I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da continuação da análise do processo Pregão Eletrônico nº 009/2021 – CMS, cujo objeto 

pretendido é Registro de preço para contratação de empresa para locação de veículos (carros e embarcação) 

para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS, a documentação está arquivada em 1 

(uma) pasta A-Z devidamente numerada fls. 1 - 422, da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no 

dia 2/9/2021, às 12h20 através do Memo. n. 212/2021 – LICITAÇÃO - CMS. 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO 

NA FASE EXTERNA: 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: 

 

 Memo nº 187/2021 de 6/8/2021 da Licitação para Controladoria solicitando parecer, fl. 159; 

 Parecer do Controle Interno nº 20210042 de 9/8/2021, fls. 160 – 161; 

 Memo nº 166/2021 de 9/8/2021 da Direção Geral para setor de Licitação, solicitando a substituição do 

fiscal de contrato, fl. 162; 

 Termo de ciência e concordância do fiscal de contrato, titular Marcelo Teixeira Dourado e substituto 

Marcos Mirocles Pereira de Sousa, fl. 163; 

 Edital e anexos, fls. 164 – 232; 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios nº 2800 de 10/8/2021, fl. 233; 

 Aviso de licitação em 10/8/2021, fl. 234; 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação em 10/8/2021, fl. 235; 

 Resumo de licitação – TCM, fls. 236 – 237; 

 Portaria nº 353/2021 de 16/8/2021 de designação de fiscal de contrato, fl. 238; 

 Termo de ciência e concordância do fiscal de contrato, titular Marcelo Teixeira Dourado e substituto 

Marcos Mirocles Pereira de Sousa, fl. 239; 

 Documentos de habilitação da empresa Auto Locadora de veículos Nova LTDA, contrato social, alteração 

contratual, termo de autenticação, CNH de Dilvaneia Socorro Uchoa Lima, CNPJ, certidão municipal, 

certificado de registro cadastral, FGTS, certidão negativa Federal, Certidões Estaduais, FIC, alvará 2021, 

declaração de enquadramento/reenquadramento, certidão judicial cível, termo de abertura, balanço 

patrimonial, termo de autenticação, termo de encerramento, cálculos de índices, declaração do contador, 

certidão simplificada digital, certidão de regularidade profissional, atestado de qualificação técnica, 
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declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, 

declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de não 

vinculo, planilha de custos, autenticidade de documentos, certidões, consulta consolidada de pessoa jurídica   

fls. 240 – 303; 

 Requerimento de empresário de F M DE LIMA TRANSPORTES, declaração de enquadramento de ME, 

FIC, procuração, CPF de Francisca Mendes de Lima, RG, CNH de Roberta Leonor Mendes de Lima Leal, 

alvará 2021, certidão de cadastramento de pessoa jurídica, certidão de inexigibilidade de licenciamento 

ambiental, manifesto de documento, certidões, CNPJ, balanço patrimonial, certidão judicial cível negativa, 

atestado de capacidade técnica, cópia de contrato, nota de empenho, notas fiscais, autenticidade de 

certidões, consulta consolidada de pessoa jurídica,  fls. 304 – 371; 

 Memo nº 196/2021 contratos para Contabilidade para análise de planilha de custos, fl. 372; 

 Propostas: F M L TRANSPORTES, tabela de cálculo, empresa Auto Locadora de veículos Nova LTDA, 

proposta consolidada, planilha de custos, proposta reajustada da empresa F M L TRANSPORTES, proposta 

consolidada Auto Locadora de veículos Nova LTDA, certidões negativas, esclarecimento de pedido de 

desistência da empresa F M L TRANSPORTES, fls. 373 – 398; 

 Ranking do processo, fl. 399; 

 Vencedores do processo, fl. 400; 

 Atas do processo de registro de preços, fls. 401 – 403; 

 Ata parcial, fls. 404 – 411; 

 Ata final, fls. 412 – 420; 

 Termo de adjudicação, fl. 421. 

 Memo nº 211/2021 de Licitação para Direção, informando o resultado da licitação, fl. 422. 

 

III - DO PARECER 

 

 Em análise prévia aos autos do Pregão Eletrônico nº 009/2021 – CMS verificou-se que o processo 

está de acordo com os ditames da Lei 8.666/1993 e suas alterações, podendo dar prosseguimento nos 

procedimentos sequenciais, tendo a informar no que tange ao item 03: 01 Lancha tipo expresso 

logrou-se FRACASSADA, RECOMENDAMOS: deve ser homologado, o processo deve ser criado no 

Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Câmara– Portal da Transparência e feitas as devidas publicidades do 

certame. LEMBRANDO que o processo deve retornar para análise. 

  

É o relatório.  

Santarém (PA), 3 de Setembro de 2021. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 
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