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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20210059.1 - 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$ 119.375,03 

FISCAL DO CONTRATO Patrick de Souza Pontes e Ruimerson Santos Vilasboas 

 

 

I - INTRODUÇÃO: 

 

 

Trata-se de análise 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 3 (três) pastas devidamente numerada de 1- 819 e 

deu entrada nesta Controladoria dia 18/10/2021 ás 13h30 através do Memo. Nº 264/2021–

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: 

 

 

III – FASE EXTERNA 

 

 Parecer do Controle Interno nº 20210059 - CGC de 15/9/2021 (fls. 291 - 292); 

 Edital e anexos (fls. 293 - 359); 

 Relatório de itens cadastrados (fl. 360); 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios nº 2826 de 16/9/2021 (fl. 361); 

 Aviso de licitação (fl. 362); 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação no mural da Câmara em 16/9/2021(fl. 363); 

 Foto do mural da Câmara com aviso de licitação em 16/9/2021 (fl. 364); 

 Email encaminhando para CR2 para publicação no site (fl. 365); 

 Propostas consolidadas (fl. 366); 

 Memorando nº 240/2021 de 29/9/2021 - Licitação para Setor de Áudio e Vídeo encaminhando 

as propostas consolidadas (fl. 367); 

 Proposta de preços consolidada da empresa EBSEG EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA (fls. 

368 – 374); 

 Proposta de preços consolidada da empresa COMERCIAL TRÊS ACORDES e anexos (fls. 375 

– 381); 

 Proposta de preços consolidada da empresa U. F. AGUIAR ME e anexos (fls. 383 – 386); 
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 Proposta de preços consolidada da empresa TECNO TRADE COMERCIO E SERVIÇOS DE 

ELETRONICOS E SONORIZAÇÃO EIRELI e anexos (fls. 387 – 546); 

 Relatório nº 01/2021 – Áudio e Vídeo em 4/10/2021 (fls. 547 – 548); 

 Proposta de preços consolidada da empresa U. F. AGUIAR ME e anexos (fls. 549 – 551); 

 Relatório nº 02/2021 – Áudio e Vídeo em 4/10/2021 (fl. 552);  

 Documentos de Habilitação: SICAF, Contrato de constituição de sociedade limitada 

denominada, procuração, CNH de Ivo Silva Alves, CNH de Lizandra Elizeario dos Santos, CNPJ, 

Certidão de cadastramento de pessoa jurídica, certidões negativas: Federal, FGTS, FIC, Municipal, 

Trabalhista e Estadual, Balanço Patrimonial, Balanço do resultado do exercício em 31/12/2020, 

análise de demonstrações contábeis, declaração do contador responsável, certidão de regularidade 

profissional, certidão judicial cível negativa, atestados de capacidade técnica, proposta de preços, 

declaração de elaboração independente de proposta, declaração de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, carta de apresentação dos documentos de habilitação, 

consulta consolidada de pessoa jurídica, consulta de autenticidade de certidões  municipal e federal, 

Histórico do empregador, consulta de autenticidade de certidões  municipal, certidão negativa 

trabalhista, consulta de autenticidade de certidão estadual, confirmação de veracidade no CRCPA, 

consulta de autenticidade de certidão estadual, certidões estadual, consulta de autenticidade de 

certidão estadual, certidão negativa de licitantes inidôneos, da EBSEG EMPRESA DE 

SEGURANÇA LTDA  (fls. 553 - 609 ); 

 SICAF, CNPJ, Declaração de firma mercantil individual, requerimento de empresário, RG e 

CNH de Ubiracy Ferreira Aguiar, certidões negativas: Estadual, Municipal, CNPJ, Federal, FGTS, 

Balanço patrimonial do exercício em 31/12/2020, termo de autenticação JUCEPA, certidão judicial 

cível negativa, atestados de capacidade técnica, proposta de preços, declaração de elaboração 

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

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, consulta consolidada de pessoa 

jurídica, certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, certidão negativa de 

licitantes inidôneos, consulta consolidada de pessoa jurídica, consulta de autenticidade de certidão 

estadual, municipal, federal, certidão  trabalhista, Histórico do empregador, consulta de 

autenticidade de certidão estadual, certidão  trabalhista e municipal,  consulta de autenticidade de 

certidão municipal da empresa U. F. AGUIAR ME (fls. 610 - 664 ); 

 SICAF, CNPJ, alteração  do contrato social de transformação em sociedade por quota de 

responsabilidade limitada, Registro Digital, RG de Gerônimo Grando, certidão simplificada, CNPJ, 

certidões negativas: Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista, FGTS, Balanço patrimonial do 

exercício em 31/12/2020, demonstração de  lucros ou prejuízos acumulados, Balanço patrimonial, 

Recibo de entrega de escrituração contábil digital, situação do arquivo da escrituração, termos de 

abertura e encerramento, declaração de cálculos dos índices financeiros, certidão judicial cível 

negativa, declaração de capacidade técnica, certidão estadual, consulta de autenticidade de certidão 

federal, certidão trabalhista, Histórico do empregador, consulta consolidada de pessoa jurídica, 

certidão negativa de licitantes inidôneos da empresa TECNO TRADE COMERCIO E SERVIÇOS 

DE ELETRONICOS E SONORIZAÇÃO EIRELI (fls. 665 - 708); 

 SICAF, CNPJ, ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, CNH digital 

Filipe Luis Bohrer, certidões negativas: Federal, Estadual, Municipal, CNPJ, Ficha cadastral, 

certidão simplificada, consulta pública ao SINTEGRA/ICMS, FGTS, alvará de licença para 

localização, comprovante de transação bancária e boleto, certidão trabalhista, termo de abertura e 

termo de encerramento, certidão falência, concordata e recuperação judicial, declaração de 

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

declaração independente  de proposta, declaração de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, declaração de não vinculo, proposta de preço, atestado de capacidade 

técnica,  certidão trabalhista, consulta de autenticidade de certidão federal, certidão de débitos 

fiscais, validação de certidão de débitos, acompanhamento de processo, Histórico do empregador, 
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Autenticidade de documentos JUCESC, Consulta cadastral de CRCSC, certidão de falência, 

concordata e recuperação judicial da empresa COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI (fls. 709 - 

769); 

 Atas (fl. 770) 

 Ranking do processo (fls. 771 – 772); 

 Ata de propostas (fls. 773 – 776); 

 Ata parcial (fls. 777 – 792); 

 Ata final (fls. 793 – 813); 

 Ranking do processo (fls. 814 – 815); 

 Vencedores do processo (fl. 816); 

 Termo de adjudicação (fl. 817 – 819). 

 

IV - 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, homologação. 

RECOMENDAMOS: publicação do resultado no Mural de Licitação do TCM/PA e demais meios 

de publicidade e site da Câmara: http://www.governotransparente.com.br – Portal da Transparência. 

Deve retornar para análise de contrato. 

 

 

 

 

 

Santarém (PA), 19 de Outubro de 2021. 

 

 

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos 

Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 
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