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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021085 - 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 execução de 

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 

VALOR GLOBAL R$ 54.952,23  

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 execução de 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 (1) uma pasta na própria 

devidamente numerada de 1 - 139 e deu entrada nesta Controladoria dia 9/11/2021 ás 9h54, através 

do Memo. nº 288/2021–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: 

 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); 

 

III - CONCLUSÃO 

 

  Constatou-se que o processo e a minuta do edital estão de acordo com os ditames da Lei 

8.666/1993 e suas alterações, podendo dar prosseguimento nos procedimentos sequenciais. 



 

 

 

 

 

 
PARECER Nº 2021085 - Tomada de Preço nº 1/2021                                                                                                                                                     Página 2 de 2 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

RECOMENDAMOS: anexar a portaria de designação da comissão,  seja feita a nomeação do fiscal 

do contrato e que o mesmo tenha ciência dos procedimentos iniciais do referido processo e que seja 

criada a licitação no geobras. 

 

 

Santarém (PA), 10 de Novembro de 2021. 

  

 

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos 
Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 
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