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I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da continuação da análise do processo Pregão Eletrônico nº 012/2021 – CMS, cujo objeto 

pretendido é Registro de preço para contratação de empresa prestadora de serviços de agente integrador para o 

desenvolvimento de atividades com fins de promoção da integração ao mercado de trabalho, através da 

operacionalização de programas de estágio de estudantes, abrangendo o gerenciamento do processo seletivo, por 

meio de seleção pública, realização do planejamento, administração e acompanhamento das atividades de 

estágio no âmbito da Câmara Municipal de Santarém - CMS, a documentação está arquivada em 2 (duas) pastas 

A-Z devidamente numerada fls. 1 - 493, da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia 10/11/2021, 

às 10h11 através do Memo. n. 289/2021 – 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: 

 

 Memorando nº 259/2021- LICITAÇÃO em 8/10/2021– da Licitação para Controladoria para parecer, fl. 127; 

 Parecer nº 20210073-CGC do Controle Interno, fls. 128 – 129; 

 Edital e seus anexos, fls. 130 - 181; 

 Aviso de Licitação, de 14/10/2021, fl. 182; 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação de 14/10/2021, fl. 183; 

 Divulgação de aviso de licitação no mural da Câmara Municipal de Santarém de 14/10/2021, fl. 184; 

 Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2845 de 14/10/2021, do Pregão Eletrônico 

SRP nº 012/2021-CMS, fls. 185 - 186; 

 Email para CR2 para divulgação, fl. 187; 

 Resumo de licitação no TCM, fls. 188 – 190; 

 Documentos de impugnação ao edital das empresas CIEE e Agiel Agência de Estágios, fls. 191 – 215; 

 Email para CR2 para divulgação, fl. 216; 

 Despacho para o setor de RH, fl. 217; 

 PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021073.1 - CGC  

INTERESSADO Câmara Municipal de Santarém 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  023/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº Pregão Eletrônico nº 012/2021 - CMS 

ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Júnior 

PREGOEIRA Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 

Registro de preço para contratação de empresa prestadora de serviços de 

agente integrador para o desenvolvimento de atividades com fins de promoção 

da integração ao mercado de trabalho, através da operacionalização de 

programas de estágio de estudantes, abrangendo o gerenciamento do processo 

seletivo, por meio de seleção pública, realização do planejamento, 

administração e acompanhamento das atividades de estágio no âmbito da 

Câmara Municipal de Santarém - CMS. 

PERÍODO DE VIGENCIA  12 meses Valor R$ 45.402,00 

EMPRESA VENCEDORA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 

FISCAL DO CONTRATO Jeovânia Sousa da Cruz e Ely Cristina Lopes Sá 
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 Memorando nº 68/2021/DAF/DRH, fl. 218; 

 Resposta ao pedido de impugnação a empresa CIEE, fls. 219 – 223; 

 CNPJ das empresas: Universidade Patativa do Assare, CIEE e Caetanno Projetos e Assessoria Eireli, fls. 224 

– 229; 

 Ata de propostas, fl. 230; 

 Resposta ao pedido de impugnação a empresa Agiel Agência de Estágios, fls. 231 – 241; 

 Edital do Pregão Eletrônico SRP nº012/2021-CMS e anexos, fls. 242 – 292; 

 Aviso de licitação republicação, de 21/10/2021, fl. 293; 

 Certidão de aviso de licitação republicação, de 21/10/2021, fl. 294; 

 Divulgação de aviso de licitação republicação no mural da Câmara Municipal de Santarém de 21/10/2021, 

fl. 295; 

 Resumo de licitação, fls. 296 – 298; 

 Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2850 de 21/10/2021, do Pregão Eletrônico 

SRP nº 012/2021-CMS, fls. 299 - 300; 

 Email para CR2 para divulgação, fl. 301; 

 Pedidos de esclarecimento pelo portal compras públicas, fls. 302; 

 Resposta ao pedido de esclarecimento, fls. 303 – 306; 

 Email para CR2 para divulgação, fl. 307; 

 Retificação da resposta ao pedido de esclarecimento, fl. 308; 

 Propostas: proposta de preços da empresa Caetanno Projetos e Assessoria, identificação do licitante, fls. 309 

– 314; 

 Propostas: proposta de preços da empresa CIEE, fls. 315 – 316; 

 Documentos de habilitação: CNPJ da empresa Caetanno Projetos e Assessoria, contrato social da sociedade 

projectus assessoria, serviços e treinamentos Ltda, ato de alteração e consolidação nº 16, termo de autenticação 

JUCEB, RG de Ilmario Miranda Caetano, certidões negativas federal, FGTS, estadual, municipal, trabalhista, 

certidão estadual concordata, falência, recuperação judicial e extrajudicial – 1ºgrau, termo de abertura, balanço 

patrimonial, termo de encerramento, certidão de regularidade profissional, atestado de capacidade técnica, fls. 

317 – 369; 

 Documentos de habilitação: CNPJ da empresa CIEE, 4º registro de títulos e orçamentos, ata as assembleia 

da constituição, ata da assembleia geral extraordinária do CIEE, qualificação dos membros do conselho de 

administração, conselho consultivo e do conselho fiscal, carteira da OAB de Nara Vieira Bucar, 

substabelecimento de procuração, CNH de Humberto Casagrande Neto, RG de José Augusto Minarelli, 

procuração, CNH digital de Julio Cesar da Silva, substabelecimento de procuração, certificado de  conclusão, 

SICAF, certidões negativas federal, FGTS, estadual, trabalhista, certidão do poder judiciário, memória de 

cálculos  - balanço 2020, certidão de regularidade profissional, termo de abertura e encerramento, balanço 

patrimonial, atestado de capacidade técnica, proposta de preços, certidão conjunta de débitos de tributos 

imobiliários e mobiliários, certidão de débitos de tributos mobiliários, FDC, sistema de declaração de 

imunidades, consulta consolidada  de pessoa jurídica, consulta pública ao cadastro ICMS- CADESP, histórico 

do empregador, fls. 370 – 472; 

 Atas: atas de propostas, ata parcial, ata final, ranking do processo, vencedores do processo, fls. 473 

– 492; 

 Termo de adjudicação, fl. 493;  
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III - DO PARECER 

 Em análise aos autos do Pregão Eletrônico nº 012/2021 – CMS verificou-se que o processo está apto 

para dar sequência. RECOMENDAMOS: o processo seja homologado pelo ordenador e feitas as devidas 

publicidades do certame do resultado para o Portal da Transparência e demais veículos de publicidade.  

É o relatório.  

Santarém (PA), 11 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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