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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021085.1 - CGC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2021 - CMS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2021 Modalidade: Tomada de Preço 

ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Junior 

PRESIDENTE DA COMISSÃO Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 

Contratação de empresa habilitada para executar 

obras e serviços de engenharia objetivando a reforma 

e ampliação da sala da presidência e adaptação da sala 

do arquivo e depósito da sede da Câmara Municipal 

de Santarém 

EMPRESA VENCEDORA J DA SILVA RIBEIRO LTDA – ME 

VALOR GLOBAL R$ 49.201,60  

VIGÊNCIA DO CONTRATO 45 dias  

FISCAL DO CONTRATO Maria da Saúde Figueira Gomes 

 

 

I - INTRODUÇÃO: 

 

Trata-se de análise técnica da tomada de preço nº 1/2021 tendo como objeto contratação 

de empresa habilitada para executar obras e serviços de engenharia objetivando a reforma e 

ampliação da sala da presidência e adaptação da sala do arquivo e depósito da sede da Câmara 

Municipal de Santarém, o mesmo encontra-se devidamente arquivado em (3) três pastas na própria 

devidamente numerada de 1 – 637.A  e deu entrada nesta Controladoria dia 13/12/2021 ás 9h14, 

através do Memo. nº 320/2021–LICITAÇÃO-CMS para análise obrigatória. 

 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO: 
 

O processo foi instruído e fundamentado no art. 2 e 7º da Lei Nº 8.666/1993, com os 

seguintes documentos:  

 

VOLUME I 

 Memo. nº 190-A/2021 - DG/CMS de 5/10/2021 da Direção Geral para o Gabinete da Presidência, 

sobre a necessidade de contratação de empresa para execução de serviços de engenharia civil (fl. 1); 

 Memorial descritivo com Especificação técnica, Planilha de orçamento e memorial cálculo da 

empresa Quaresma Junior, Projetos para reforma e ampliação da CMS (fls. 2 - 44); 

 Projeto básico – reforma e ampliação da sala do arquivo e depósito da sede da Câmara Municipal 

de Santarém, de 20/9/2021 (fls. 45 - 52); 

 Manifestação preliminar do ordenador de despesa em 7/10/2021 (fl. 53); 

 Justificativa do ordenador para contratação pretendida em 13/10/2021 (fls. 54 - 55); 

 Termo de reserva orçamentária e saldo de dotações em 15/10/2021 (fls. 56 - 57); 

 Declaração de adequação orçamentária e financeira de 15/10/2021 (fl. 58); 

 Autorização do ordenador em 18/10/2021 (fl. 59); 

 Termo de autuação em 21/10/2021 (fl. 60); 

 Minuta do edital e anexos (fls. 61 - 135);  

 Memo nº. 275/2021 – LICITAÇÃO – CMS de 26/10/2021 - encaminhando ao Escritório de 

Advocacia Lima, Brito, Ferreira & Piazza Advogados para parecer (fl.136); 

 Parecer jurídico, assinado por José Maria Ferreira Lima (fls. 137 - 139); 
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 Termos de ciência e concordância do fiscal de contrato assinados por Ednairo Giulio Gomes 

Barbalho e Jaqueline Ramos Gonçalves em 10/11/2021 (fls. 140 - 141);  

 Parecer do Controle Interno nº 2021085 - CGC (fls. 142 - 143); 

 Portaria nº 387/2020 - DAF- DRH de 17/9/2021 de substituição dos membros da comissão 

permanente de licitação com ciência dos mesmos e a publicação no Diário Oficial dos Municípios 

nº 2837 de 1/10/2021 (fls.144 - 147);  

 Edital e anexos (fls. 148 - 230); 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios de 12/11/2021 e DOU nº 213-

12/12/2021 (fls. 231 - 232);  

 Email de encaminhamento de aviso de licitação ao site responsável pela transparência da Câmara 

(fls. 233 - 234); 

 Aviso de licitação assinada pela comissão de licitação em 12/11/2021 (fl. 235); 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação assinada pelo ordenador em 12/11/2021 (fl. 236); 

 Aviso de licitação – fotos da publicação no mural da Câmara Municipal de Santarém em 

12/11/2021  e aviso no Diário Oficial nº34764 e jornal de grande circulação (fls. 237 - 240); 

 Cadastro de obras públicas – TCMPA (fls. 241 - 244); 

 Solicitação de esclarecimento da empresa J DA SILVA RIBEIRO LTDA – ME informando seu 

interesse a participar do processo licitatório e solicitar esclarecimento sobre a composição de BDI 

e, informar o equívoco no somatório do item 5 da planilha orçamentária (fls. 245 - 252); 

 Email para Dílson Quaresma sobre o pedido de esclarecimento a empresa J DA SILVA RIBEIRO 

– ME (fl. 253); 

 Resposta da empresa QUARESMA JUNIOR (fls. 254 - 257); 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial nº 34772, jornal de grande circulação, diário 

oficial da união nº 218, diário oficial dos municípios nº2870 de 22/11/2021 (fls. 258- 263); 

 Resposta ao pedido de consulta assinada pela presidente da comissão permanente de licitação em 

22/11/2021 (fl. 264);  

 Email para a empresa QUEEN ENGENHARIA em resposta ao pedido de esclarecimento em 

22/11/2021 (fl. 265); 

 Aviso de remarcação de licitação assinada pela presidente da comissão permanente de licitação 

e foto da publicação no mural da Câmara Municipal de Santarém em 22/11/2021 (fls. 266 - 267); 

 Edital e anexos (fls. 268 - 300); 

 

VOLUME II  

 

 Continuação do Edital e anexos VIII (fls. 301 - 345);  

 Procuração de RENAN FERREIRA NUNES ao procurador ANTONIO ACLELSON 

FERREIRA SANTOS e documentos (fls. 346 - 349);  

 Declaração de elaboração independente de proposta, declaração de enquadramento como 

microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, alteração de contrato, 

termo de autenticação da empresa, RECON CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI (fls. 350 - 

357); 

 Credenciamento a Alcylene Adelina Guedes Mota e documento de CNH, procuração, termo de 

autenticação – JUCEPA, alteração contratual, termo de autenticação – JUCEPA, declaração de 

elaboração independente de proposta, declaração de enquadramento como microempreendedor 

individual, microempresa, empresa de pequeno porte da empresa J DA SILVA RIBEIRO LTDA – 

ME (fls. 358 - 372); 

 Envelope nº1 – documentação de habilitação, índice, certificado de registro cadastral, alteração 

de contrato, termo de autenticação, documento RG de Renan Ferreira Nunes, comprovante de 

inscrição e de situação cadastral, impresso da FIC, certidões negativas Federal, FGTS, Estadual, 
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Municipal, Trabalhista, certidão judicial cível negativada, termo de abertura, termo de 

encerramento, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, declaração de 

responsabilidade técnica, certidão de regularidade profissional, análise dos índices, certidão 

simplificada digital, certidão de registro e quitação pessoa jurídica – CREA-PA, certidão de registro 

e quitação pessoa física, instrumento de contrato para prestação de serviço, certidão de acervo 

técnico – CAT nº 162606/2018, certidão de acervo técnico – CAT nº 179379/2019, certidão de 

acervo técnico com atestado nº 147416/2017, declaração de responsabilidade técnica, declaração de 

não vistoria, declaração de pleno conhecimento e concordância com o edital e seu anexos, modelo 

de retirada do edital, declaração de idoneidade, declaração de inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos da habilitação, declaração de não vinculo, declaração de cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art.7º da constituição federal, declaração, termo de encerramento, autenticidade 

de documentos, detalhes da certidão de registro e quitação pessoa física, confirmação da 

autenticidade de certidões, histórico do empregador, validar certidão negativa de débito, certidão 

trabalhista , certidão digital de documento emitido – CRCPA, detalhes da certidão de acervo técnico 

com atestado, certidão de antecedentes cíveis, autenticidade de certificado de registro cadastral, 

confirmação de autenticidade das certidões – SEFA,  empresa RECON CONSTRUÇÃO E 

ENGENHARIA EIRELI (fls. 373 -460 ); 

 Envelope nº1 – documentação de habilitação, índice, carta de apresentação dos documentos e 

recebimento dos mesmos, contrato social de transformação de empresário em sociedade Ltda., 

termo de autenticação- JUCEPA, alteração de contrato, termo de autenticação- JUCEPA, 

documentos RG e CPF de Juliana da Silva Ribeiro, comprovante de inscrição e de situação cadastral, 

ficha de inscrição cadastral – FIC, certidões negativas Federal, FGTS, Estadual, Municipal, 

Trabalhista, certidão judicial cível negativa, balanço patrimonial, demonstração do resultado do 

exercício, análise de demonstrações contábeis, termo de autenticação- JUCEPA, termo de abertura, 

termo de encerramento, certidão de regularidade profissional, certidão simplificada digital, certidão 

de registro e quitação pessoa jurídica – CREA-PA nº 248400/2021, certidão de registro e quitação 

pessoa física – CREA-PA nº 251361/2021, certidão de acervo técnico – CAT nº 

249765/2021,atestado de capacidade técnica, relação dos serviços executados, contrato social de 

transformação de empresário em sociedade Ltda, termo de autenticação- JUCEPA, alteração 

contratual, termo de autenticação- JUCEPA, declaração de ausência de visita técnica, declaração de 

responsabilidade técnica, alvará de funcionamento provisório, carta de apresentação dos 

documentos e recebimentos dos mesmos, declaração de sujeitação ao edital, termo de recebimento 

do edital, declaração de idoneidade, declaração de inexistência de fatos impeditivos, declaração de 

inexistência de vínculo com a administração pública municipal, declaração de que possui estrutura 

e condições para executar o serviço, declaração de inexistência de empregados em condições 

excepcionais, declaração de disponibilidade dos equipamentos, relação mínima de equipamentos, 

declaração de pleno conhecimento e concordância com o edital e seus anexos, termo de 

encerramento, certidão de registro e quitação pessoa jurídica – CREA-PA nº 248400/2021, certidão 

de acervo técnico – CAT nº 249765/2021, atestado de capacidade técnica, relação dos serviços 

executados, certidão de registro e quitação pessoa física – CREA-PA nº 251361/2021, autencidade 

de documentos, certidão de antecedentes cíveis, certidão negativa trabalhista, confirmação da 

autenticidade de certidões, módulo de declaração de rendimento (DECORE) – CRCPA, validar 

certidão negativa  de débito, confirmação de autenticidade das certidões – SEFA, alteração 

contratual da sociedade , termo de autenticação – JUCEPA, balanço patrimonial, demonstração do 

resultado do exercício, análise de demonstrações contábeis, termo de autenticação- JUCEPA, 

certidão simplificada digital, contrato social de transformação de empresário em sociedade Ltda., 

termo de autenticação – JUCEPA, relatório do requerimento, detalhes da certidão- SITAC, situação 

de regularidade do empregador, da empresa  J DA SILVA RIBEIRO LTDA – ME (fls. 461 -581 ); 

 Envelope nº 2 – proposta de preços, proposta financeira, índice, proposta de preços, declaração 

de elaboração independente de proposta, discriminação de serviços e composição de custo unitário, 
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cronograma físico/financeiro, encargos sociais sobre a mão de obra – simples nacional, da empresa 

RECON CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI (fls. 582 - 600);  

 

VOLUME III 

 

 

 Continuação do envelope nº 2 – proposta de preços: composição de BDI, declaração do prazo de 

validade da proposta, declaração de pleno conhecimento e concordância com o edital e seus anexos, 

declaração do prazo de execução dos serviços conforme cronograma, termo de encerramento, da 

empresa RECON CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI (fls. 601 - 605);  

 Envelope nº 2 – proposta de preços, índice, carta da apresentação da proposta, declaração de 

elaboração independente de proposta, planilha orçamentária, composições analíticas e auxiliares 

com preço unitário, encargos sociais sobre a mão de obra, composição do percentual de bonificação 

e despesas indiretas – BDI, cronograma físico e financeiro, declaração de prazo  da validade da 

proposta, declaração de pleno conhecimento e concordância com o edital  e seus anexos, declaração 

prazo de execução de serviços, termo de encerramento, ata da sessão de credenciamento, parecer 

técnico nº 001/2021 - CMS  da empresa J DA SILVA RIBEIRO LTDA – ME (fls. 606 – 633); 

 Ata da sessão (fls. 634 - 637 - A). 

 

 

III - CONCLUSÃO 

 

  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. RECOMENDAMOS: a 

homologação e adjudicação, publicação do resultado, inserção no geobras. Devendo retornar para 

parecer especifico. 

 

  

Santarém (PA), 14 de Dezembro de 2021. 

  

 

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos 
Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 
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