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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20210059 - CGC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021 - CMS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021  Modalidade: Registro de Preços - Pregão 

Eletrônico  

ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Junior 

PRESIDENTE DA COMISSÃO Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 

Registro de peço para contratação de empresa para futura e 

eventual aquisição de equipamento de áudio e vídeo para a 

tender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém 

VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 meses Valor R$ 172.124,40 

FISCAL DO CONTRATO Patrick de Souza Pontes e Ruimerson Santos Vilasboas 

 

 

I - INTRODUÇÃO: 

 

 

Trata-se de análise inicial do processo de Registro de preços - Pregão Eletrônico nº 

10/2021, tendo como objeto Registro de peço para contratação de empresa para futura e eventual 

aquisição de equipamento de áudio e vídeo para a tender as necessidades da Câmara Municipal de 

Santarém, o mesmo se encontra devidamente arquivado em (1) uma pasta devidamente numerada 

de 1- 275 e deu entrada nesta Controladoria dia 14/9/2021 ás 9h44 através do Memo. Nº 219/2021–

LICITAÇÃO-CMS, para análise. 

 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO: 
 

O processo foi instruído e fundamentado na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto 

nº 3.555 de 9/8/2000, com os seguintes documentos: 

FASE INTERNA 

 Memo. nº 117/2021 – Direção Geral para a Licitação, de 20/5/2021 informando a necessidade da 

a aquisição (fl. 1); 

 Memo. nº 117/2021 – Direção Geral para a Presidência, de 20/5/2021 informando a necessidade 

da a aquisição (fl. 2); 

 Justificativa e lista do material a ser licitado (fls. 3 – 21); 

 Memo. Solicitando que seja feita cotação de preços (fl. 22); 

 Cotações de preços (fls. 23 – 45); 

 Despacho do setor de compras e mapa de apuração das cotações (fls. 46 – 52); 

 Memo. nº 146/2021 DG/CMS – para p setor de áudio e vídeo em 6/7/2021 (fl. 53); 

 Manifestação do setor de áudio e vídeo e as solicitações (fls. 54 – 55); 

 Despacho da direção ao setor de licitações em 12.7.2021 (fl. 56); 

 Lista de materiais ser usado no plenário e Plenarinho (fl. 57); 

 Cotações de preços (fls. 58 – 164); 

 Levantamento de preços e média de preços (fls. 165 – 172); 

 Memo. nº 173/2021 – Licitação para Direção Geral, de 26/7/2021solicitando a designação do 

fiscal de contrato (fl. 173); 

 Termo de ciência e concordância dos fiscais titular e substituto d25 e contrato, assinado por 

Patrick de Souza Pontes e Ruimerson Santos Vilasboas em 27/7/2021 (fl. 174); 

 Memo. nº 22/2021 – Departamento de Comunicação para Direção Geral, de 2/8/2021solicitando 

aquisição de material (fls. 175 - 178); 

 Justificativa para contratação do ordenador em 3/8/2021 (fls. 179 – 181); 
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 Termo de referência (fls. 182 – 195); 

 Autorização da autoridade competente em 3/8/2021 (fls. 196 - 197); 

 Ata da sessão de posse do biênio e da mesa diretora e Publicação da Ata da sessão de posse do 

biênio e da mesa diretora no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2650 (fls. 198 - 

203); 

 Termo de autuação (fl. 204); 

 Portaria nº 049/2021 – DAF – DRH de designação do pregoeiro e da equipe de apoio em 7/1/2021 

e Publicação da Portaria nº 049/2021 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2655 

de 14/1/2021 (fls. 205 - 208); 

 Minuta do edital e seus anexos (fls.  209 - 274); 

 Memo nº. 182/2021 – DLC de 3/8/2021, solicitando parecer (fl. 275); 

 Memo nº. 89/2021 – CJL/CMS de 14/9/2021, encaminhando o Parecer nº. 043/2021, assinado 

em 13/9/2021 pelo Coordenador Geral Jurídico - Legislativo Alexandre Marialva, com 

recomendações (fls. 276 - 289); 

 Despacho do setor de licitação em atendimento as recomendações feitas no Parecer Jurídico em 

14/9/2021 que as recomendações foram atendidas (fl. 290); 

 

II - DO PARECER 

 

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

alterações, podendo dar prosseguimento nos procedimentos sequenciais. OBERVAÇÕES: páginas 

com uso de corretivo fls.  59 – 208. RECOMENDAMOS: inserção no Mural de Licitação do 

TCM/PA e site da Câmara: http://www.governotransparente.com.br  – Portal da Transparência. 

 

 

Santarém (PA), 15 de Setembro de 2021. 

 

 

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos 

Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 
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