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I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise do processo Pregão Eletrônico nº 014/2021 – CMS, cujo objeto pretendido é 

aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e descartáveis para atender as necessidades 

da Câmara Municipal de Santarém - CMS, a documentação está arquivada em 3 (três) pasta A-Z devidamente 

numerada fls. 1 - 826, da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia 3/11/2021, às 8h40 através 

do Memo. n. 277/2021 – 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: 

 

 Cotações de preços, fls. 301 – 330; 

 Nota explicativa para atualização de preços em 14/10/2021, fls. 331 – 346; 

 Levantamento de preços, fls. 347 – 352; 

 Memorando nº 206/2021- LICITAÇÃO em 14/10/2021– da Licitação para Controladoria, solicitando 

parecer, fl. 353; 

 Parecer nº 20210074-CGC do Controle Interno, fls. 354 – 355; 

 Edital e seus anexos, fls. 356 - 409; 

 Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2846 de 15/10/2021, do Pregão 

Eletrônico SRP nº 014/2021-CMS, fl. 410; 

 Aviso de Licitação, de 15/10/2021, fl. 411; 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação de 15/10/2021, fl. 412; 

 Resumo de licitação, fls. 413 – 416; 

 Documentos de habilitação da empresa A. NETO DOS SANTOS: alteração  e consolidação de empresário 

individual, termo de autenticação JUCEPA, CNH de Antonio Neto dos Santos, CNPJ, FIC, declaração de 

direitos de liberdade econômica 2021, certidão de  cadastramento de pessoa jurídica, certidões negativas 

federal, estadual, municipal, trabalhista, FGTS, termo de abertura de empresa, demonstrativo de resultado de 

exercício 2020, termo de autenticação JUCEPA, termo de encerramento de empresa, certidão de regularidade 

profissional, certidão judicial cível negativa, atestados de capacidade técnica, SICAF, autenticidade da SEFA 

e municipal, certidão negativa trabalhista, histórico de empregador, consulta CRCPA, , autenticidade no 
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TJPA, consulta consolidada de pessoa jurídica, consulta nível III de regularidade fiscal e trabalhista federal, 

certidão negativa de licitantes inidôneos, fls. 417 – 473; 

 Documentos de habilitação da empresa BRANCO & CORRÊA LTDA: CNH de Raimundo Ivanildo 

Correa Branco, comprovante de situação cadastral de CPF, contrato social de constituição da firma Branco  

& Correa LTDA, alteração contratual da sociedade Branco & Correa LTDA, termo de autenticação JUCEPA, 

declaração de enquadramento/reenquadramento JUCEPA, certidão especifica digital, certidão simplificada 

digital, CNPJ, consulta quadro de sócios e administradores – QSA, FIC, consulta SEFA, , certidão de 

cadastramento – pessoa jurídica, certidões negativas federal, FGTS, trabalhista, estadual, municipal, certidão 

simplificada digital, certidão judicial cível negativa, termo de autenticação JUCEPA, demonstrativo de 

resultado de exercício 2020, termo de abertura de empresa, termo de encerramento de empresa, declaração 

de responsabilidade técnica, atestados de capacidade técnica, alvará 2021, licença sanitária, certidão de 

dispensa de licenciamento ambiental municipal, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão negativa 

de improbidade administrativa e inelegibilidade, proposta da empresa, SICAF, consulta consolidada de 

pessoa jurídica, consulta de certidão municipal, autenticidade de documentos REGIN PROSOLUTION, 

certidão especifica digital, histórico de empregador, consulta de certidão SEFA, consulta de certidão 

municipal, autenticidade no TJPA, consulta CRCPA, consulta autenticidade de alvará, certidão negativa de 

licitantes inidôneos, consulta consolidada de pessoa jurídica, confirmação da autenticidade de certidões, 

certidão negativa trabalhista, fls. 474 – 578; 

 Documentos de habilitação da empresa S O CORDEIRO: habilitação jurídica, CNH e CPF de Sandro de 

Souza Cordeiro, comprovante de situação cadastral no CPF e CPF de Sandro de Souza Cordeiro, certidão 

inteiro teor digital, contrato da sociedade limitada, declaração de enquadramento de EPP, alteração contratual 

da sociedade S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, termo de autenticação JUCEPA, regularidade fiscal, 

CNPJ, consulta quadro de sócios e administradores – QSA, certidões negativa federal, FGTS e trabalhista, 

fls. 579 – 600; 

 FIC da empresa Comercial bela Vista (S O CORDEIRO DE SOUZA), certidão de regularidade estadual, 

consulta ao SINTEGRA, certidão de cadastramento municipal– pessoa jurídica, certidão municipal, 

qualificação financeira, certidão judicial cível negativa, termo de abertura, termo de encerramento, balanço 

patrimonial, termo de autenticação, certidão regularidade profissional, qualificação: atestado capacidade 

técnica, notas fiscais, copias de contratos, notas fiscais, declaração de direitos de liberdade econômica, 

certidão de dispensa de licenciamento ambiental municipal, manifesto de documento, certificado de garantia 

controle de pragas e vetores, relatório de execução de serviço,  certificado de licenciamento, certidão 

especifica digital, certificado de registro cadastral -  CRF, declaração SICAF, relatório de ocorrências 

impeditivas de licitar, consulta consolidada de pessoa jurídica  - TCU, certidão negativa – TCU, certidão 

administrativa e inelegibilidade, planilha de preços, carta de apresentação de documentação, declaração de 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de elaboração independente 

de proposta, declaração, declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos, declaração de 

qualidade e responsabilidade do produto ofertado, autenticidade de documentos, confirmação de 

autenticidade de certidões, histórico de empregador, certidão trabalhista, confirmação de autenticidade de 

certidões da SEFA , autenticidade certidão de cadastramento pessoa jurídica – Municipal, fls. 601 – 700; 

 Certidão negativa trabalhista:  BRANCO & CORREA (fl. 701),  

 Consulta cadastral CRCPA S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, autenticidade de documentos, certidão 

negativa –TCU, consulta autenticidade de Alvara de funcionamento, fls. 702 – 712; 

 Propostas consolidadas: A NETO DOS SANTOS EPP fls. 713 – 717; 

 BRANCO & CORREA fls. 718 – 719; 

 S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, fls. 720 – 722; 
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 ATAS: atas de propostas, ata parcial, ranking do processo, vencedores do processo, ata final fls. 723 – 

826. 

 

III - DO PARECER 

 

 Em análise aos autos do Pregão Presencial 014/2021 – CMS verificou-se que o processo está apto 

para dar sequência ao atos sequenciais, Recomenda-se: anexar a termo de adjudicação, 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.  

  

É o relatório.  

Santarém (PA), 3 de Novembro de 2021. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 
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