
  

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

 

 

    PARECER Nº 2021094 – Pregão Eletrônico n. 12/2021 - CMS        Página 1 de 2 
 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise do processo Adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2021-CPL/PMPA, cujo objeto pretendido 

é aquisição de equipamentos de informática (computadores) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém 

- CMS, a documentação está arquivada em 1 (uma) pasta A-Z devidamente numerada fls. 1 – 302, da própria Câmara e deu 

entrada nesta Controladoria no dia 25/11/2021, às 13h51 através do Memo. n. 302/2021 – LICITAÇÃO - CMS. 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO 

NA FASE INTERNA: 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: 

 Memo. nº 192/2021- DG em 6/10/2021– da Direção Geral a Licitação, fls. 1; 

 Memorando nº 42/2021- TI em 6/10/2021– do Setor de Informática para Direção Geral, fls. 2 – 4; 

 Despacho da Licitação para o Setor de Informática, fl. 5; 

 Ata de registro de preços nº 11/2021 – CPL/PMPA – Pregão Eletrônico SRP nº 012/2021 – CPL/PMPA – Processo nº 

2020/834292, (fls. 6 – 10); 

 Memorando nº 43/2021- TI em 6/10/2021– do Setor de Informática para Licitação, fls. 11 - 12; 

 Despacho da Licitação para a Direção Geral, fl. 13; 

 Memo. nº 195/2021- DG em 7/10/2021– da Direção Geral a presidência informando a possível adesão a ata, fl. 14; 

 Levantamento de preços – em 7/10/2021, fl. 15; 

  Pesquisa banco de preços do portal de compras públicas e homologação do COMPRASNET – média de preço, fls. 16 – 

20; 

 Email – solicitando adesão a ata de registro de preços, fls. 21 – 21-A; 

 Oficio nº 001/2021-Licitação, fls. 22 – 24; 

 Resposta de Dell Technologies, fls. 25 – 26; 

 Email – andamento da solicitação de adesão, fl. 27; 

 Oficio nº 002/2021-Licitação, fl. 28; 

 Email – solicitação da viabilidade de adesão, fls. 29 – 37; 

 Folha de despacho da PMPA, fl.  38; 

 Oficio nº 075-2021/CPL de 4/11/2021, fl. 39; 

 Email – andamento da solicitação de adesão, fls. 40 - 44; 

 Justificativa para adesão a ata de registro de preços, assinada pelo Presidente da CMS, em 5/11/2021, fls. 45 – 46; 

 Memorando nº 282/2021 – Licitação-CMS, de 5/11/2021 – Solicitação de informação da existência de Crédito 

Orçamentário, fl. 47; 

 Memorando nº 056/2021-CONTAB. de 5/11/2021 – Informa a existência de Crédito Orçamentário, assinada pela 

servidora Maria da Saúde Figueira Gomes, fl. 48; 
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 Termo de Reserva Orçamentária e Saldo das dotações, assinada pela servidora Maria da Saúde Figueira Gomes, em 

5/11/2021, fls. 49 - 51; 

 Declaração de adequação orçamentaria e financeira, fl. 52; 

 Autorização assinada pelo ordenador de despesa, em 8/11/2021, fl. 53; 

 Termo de autuação em 8/11/2021, fl. 54; 

 Documentos de habilitação da empresa Dell Computadores Brasil -  Ltda: CNPJ, consulta quadro de sócios e 

administradores – QSA, CNPJ, requerimento, registro digital, 65ª alteração ao contrato social, balanço patrimonial, 

demonstração de resultado do exercício, recibo de entrega de escrituração contábil digital, termo de abertura e 

encerramento, requerimento, 52ª alteração ao contrato social, requerimento, 63ª alteração ao contrato social,  certidão 

simplificada, ficha cadastral completa, certidão negativa federal, consulta pública ao CGTE RS, consulta pública ao ICMS, 

certidão negativa estadual, certidão positiva de débitos, certidão negativa trabalhista, FGTS, certidão judicial cível negativa, 

certidão – CGJ-SECASEJ, certidão estadual de distribuições cíveis, atestados de capacidade técnica, confirmação de 

autenticidade de certidões federal, certidões negativas estadual e trabalhista,  situação de regularidade do empregador, 

histórico do empregador, verificação de autenticidade de documentos, fls. 55 – 194; 

 Minuta de Contrato, fls. 195 - 207; 

 Termo de ciência e concordância dos fiscais titular e substituto de contrato, fl. 208; 

 Portaria nº 266/2021 – DAF-DRH de designação de fiscal de contrato e Publicação no Diário Oficial dos Municípios do 

Estado do Pará nº 2741, fls. 209 - 210; 

 Memorando 284/2021-LICITAÇÃO-CMS, de 8/11/2021 – Encaminhando processo licitatório ao jurídico para emissão 

de parecer, fl. 211; 

 Memorando nº 111/2021-CJL-CMS, de 25/11/2021 – Encaminhando Parecer nº 059/2021-CJL-CMS, acerca da adesão a 

ata de registro de preços nº 11/2021-CPL/PMPA e recomendações, fl. 212 - 222; 

  Edital pregão eletrônico SRP nº 012/2021-CPL/PMPA – Processo nº 2020/894292 e anexos, fls. 224 – 283; 

 Aviso de licitação - pregão eletrônico SRP nº 012/2021-CPL/PMPA, no Diário Oficial nº 34.565, fl. 284; 

 Termo de homologação do pregão eletrônico SRP nº 012/2021-CPL/PMPA, fls. 285 – 289; 

  Minuta do contrato – adesão a ata de registro de preços nº 11/2021-CPL/PMPA, fls. 290 – 297; 

 Portaria nº 390/2021 – DAF-DRH e Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, fls. 298 - 301; 

 Termo de juntada e certificação, fl. 302. 

 

III - DO PARECER 

 

Constatou-se que a ata  e minuta do contrato estão de acordo com os ditames da Lei 8.666/1993 e suas alterações, 

podendo dá prosseguimento nos atos posteriores RECOMENDAMOS: inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e site 

da Câmara: http://www.governotransparente.com.br  – Portal da Transparência.  

  

É o relatório.  

Santarém (PA), 30 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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