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I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise do processo Pregão Eletrônico nº 016/2021 – CMS, cujo objeto pretendido é 

aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS, 

a documentação está arquivada em 3 (três) pastas A-Z devidamente numerada fls. 1 - 770, da própria Câmara 

e deu entrada nesta Controladoria no dia 14/12/2021, às 11h45 através do Memo. nº. 323/2021 – 

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: 

 

VOLUME I 

 Memorando nº 296/2021-LICITAÇÃO-CMS, de 16/11/2021 – Encaminhando processo licitatório ao 

Controladoria para emissão de parecer, fl. 291; 

 Parecer do controle interno nº 2021089 -CGC de 17/11/2021, fls. 292- 293; 

 Edital e anexos, fls. 294 - 300; 

 

VOLUME II 

 Continuação do edital e anexos, fls. 301 - 365; 

 Relatório de itens cadastrados, fl. 366; 

 Publicação no Diário Oficial dos Municípios nº 2869 do aviso de licitação do pregão Eletrônico nº 

016/2021 em 19/11/2021, fl. 367; 

 Resumo de licitação no TCM, fls. 368 - 370; 

 Email de encaminhamento ao CR2 de solicitação de publicação no site do aviso em 19/11/2021, fl. 371; 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação em 19/11/2021, fl. 372; 

 Aviso de licitação do pregão Eletrônico nº 016/2021 em 19/11/2021, fl. 373; 

 Foto do quadro de aviso de aviso da Câmara em 19/11/2021, fl. 374; 

 Memorando nº 318/2021-LICITAÇÃO-CMS, de 6/12/2021 para Direção Geral, fl. 375; 

 Documentos da empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI: Declaração SICAF, alteração e 

transformação de empresário, termo de autenticação, alteração contratual, termo de autenticação, 

requerimento de empresário, termo de autenticação, RG de José Paulo Gomes, declarações da empresa, 

certidão judicial cível negativa, certidão do TJ/PA, certidão negativa de protesto 02255, certidão negativa de 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021089.1 - CGC  

INTERESSADO Câmara Municipal de Santarém 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  34/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº Pregão Eletrônico nº 016/2021 - CMS 

ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Junior 

PREGOEIRA Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 
Registro de preços para aquisição de materiais permanentes para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS. 

PERÍODO DE VIGENCIA  12 meses Valor R$ 190.518,21 

FISCAL DO CONTRATO Raimundo de Sales Costa e Antônio Jose de Almeida Campos  



  

 
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA - CGC 

 

 

    PARECER Nº 2021089.1 – Pregão Eletrônico n. 016/2021 - CMS         Página 2 de 3 
 

distribuição TJDFT, certidão especifica digital, certidão inteiro teor digital, demonstração do resultado do 

exercício, balanço patrimonial, análise do exercício, termo de autenticação, certidão simplificada digital, 

certidão de regularidade profissional, demonstração do resultado do exercício, balanço patrimonial, análise 

do exercício, termo de autenticação, termo de abertura, demonstração do resultado do exercício, balanço 

patrimonial,  análise do exercício, termo de encerramento, certidão negativa de protesto, certidão positiva 

com efeito de negativa, certidão judicial criminal negativa, certidão de débitos negativa, relação de infrações 

trabalhistas, relação dos dispositivos legais consultados, CNPJ, certidão negativa de débitos trabalhistas, 

certidão negativa estadual, certidão negativa federal, certidão de subsecretaria de inspeção do trabalho, 

FGTS, certidão de débitos negativa, certidão judicial cível, consulta quadro de sócios e administradores, 

alvará digital, FIC, licença sanitária, certidão negativa correcional, cadastro técnico federal IBAMA, 

declaração ABERGO, ART OBRA/SERVIÇO nº PA20210684520, carteira do CREA-PA de Edenilson da 

Silva Assunção, certificado de conformidade, laudo ergonômico de produto, atestado de capacidade técnica, 

certidão negativa correcional, certidão negativa de improbidade, certidão negativa de inabilitados, certidão 

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

inidôneos, imagens dos móveis, autenticidade de documentos, certidão judicial criminal negativa,  certidão 

judicial cível, confirmação de veracidade CRCPA,  histórico do empregador, consulta pública certificação 

IBAMA da empresa J. P. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – ME, consulta certidão SEFA, consulta 

certidão TCU, certidão negativa trabalhista, consulta certidões APF, SICAF,  declaração de firma individual, 

requerimento de empresário, CNPJ, balanço patrimonial, demonstração de resultado, análise de 

demonstrações contábeis, certidão de FGTS, certidão federal, certidão judicial cível negativa, certidão 

estadual, certidão trabalhista, certidão negativa de débitos, certidão de FGTS, atestado de capacidade técnica, 

consulta JUCEPA, certidão trabalhista,  certidão negativa de licitantes inidôneos, situação de regularidade 

de empregador, consulta SEFA, consulta certidão municipal, consulta consolidada de pessoa jurídica, 

confirmação da autenticidade de certidões, consulta SEFA, fls. 376 - 544 ; 

 Documentos da empresa J C R MARINHO: SICAF, declaração de firma individual, requerimento de 

empresário, CNPJ, balanço patrimonial, demonstração de resultados, certidão de FGTS, certidão federal, 

certidão judicial cível negativa, certidão estadual, certidão trabalhista, certidão municipal,  certidão FGTS, 

atestado de capacidade técnica, consulta de certidões, certidão trabalhista, certidão negativa de licitantes 

inidôneos, situação de regularidade do empregador, consulta de certidões , consulta consolidada de pessoa 

jurídica,  confirmação de autenticidade de certidões,  fls. 545 – 575; 

 Documentos da empresa PIAU FORMULÁRIOS EIRELI: SICAF, ato de consolidação, termo de 

autenticação, CNH de Euclides Lira Rego, certidão judicial cível negativa, balanço patrimonial, 

demonstrativo do resultado do exercício, termo de autenticação, CNPJ, certidão de FGTS, certidão federal, 

certidão trabalhista, certidão estadual, certidão municipal, fls. 576 - 600; 

 

VOLUME III 

 Continuação dos documentos da empresa PIAU FORMULÁRIOS EIRELI: atestado de capacidade 

técnica, autenticidade de documentos, certidão de regularidade profissional, consulta consolidada de pessoa 

jurídica, histórico do empregador, certidão trabalhista, autenticidade de documentos, consulta certidão 

municipal, certidão negativa de inabilitados, confirmação de autenticidade de certidões, certidão negativa de 

licitantes inidôneos, fls. 601 - 616; 

 Documentos da empresa U. F. AGUIAR EIRELI: SICAF, CNPJ, declaração de firma mercantil 

individual, requerimento de empresário, RG e CNH de Ubiracy Ferreira Aguiar, balanço patrimonial, 

demonstração do resultado do exercício, termo de autenticação, certidão judicial cível negativa, certidão 

estadual, CNPJ, certidão federal, certidão trabalhista, certidão municipal, FGTS, atestado de capacidade 

técnica, declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos, 

declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, proposta de preços, 

consulta de certidões, situação de regularidade de empregador, autenticidade de documentos, consulta 



  

 
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA - CGC 

 

 

    PARECER Nº 2021089.1 – Pregão Eletrônico n. 016/2021 - CMS         Página 3 de 3 
 

consolidada de pessoa jurídica, certificado de regularidade do FGTS-CRF, certidão negativa de licitantes 

inidôneos, confirmação de autenticidade, histórico do empregador, fls. 617 - 667; 

 Proposta de preço da empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, fl. 668; 

 Proposta de preço da empresa J C R MARINHO, carta proposta, declaração de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado, 

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

fls. 669 – 677; 

 Proposta de preço da empresa U. F. AGUIAR EIRELI, fls. 678 - 679; 

 Proposta de preço da empresa PIAU FORMULÁRIOS EIRELI, fls. 680 - 681; 

 Ata de propostas, fls. 682 – 688; 

 Ata parcial, fls. 689 – 719; 

 Ranking do processo, fls. 720 – 722; 

 Vencedores do processo, fls. 723 – 724; 

 Ata final, fls. 725 – 766; 

 Termo de adjudicação pela pregoeira, fls. 767 -  770. 

 

III - DO PARECER 

 

 Em continuação da análise dos autos do Pregão eletrônico nº 016/2021 – CMS, verificou-se o 

correto procedimento durante o processo, não tendo nada a opor, aos atos sequenciais. Recomenda-se: Que 

o processo seja homologado, anexado a portaria de designação de fiscal de contrato, publicado o resultado 

nos canais de transparência, inserido no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Câmara– Portal da 

Transparência. LEMBRANDO que o processo deve retornar para análise especifica dos contratos. 

  

É o relatório.  

  

Santarém (PA), 15 de Dezembro de 2021. 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 
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