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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise do Pregão Eletrônico nº 001/2022, cujo objeto pretendido é registro de preços para 

contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex, lanches, 

coquetel e buffet, com variação de cardápio, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém, 

a documentação veio arquivada no volume nº I A-Z  devidamente numerada de 1-138 e deu entrada nesta 

Controladoria no dia 13/1/2022, às 9h4 através do Memo. nº 023/2022 – 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: 

VOLUME I 

 Memo. nº 207/2021 –DG/CMS para presidência em 2/12/2021, informando a necessidade de novo 

procedimento licitatório (fl. 1); 

 Memo. nº 213/2021 –DG/CMS para licitação em 6/12/2021, manifestação de início de novo processo 

licitatório (fls. 2 - 3); 

 Email do setor de licitação/CMS para empresas – cotação de preços (fls. 4 - 12); 

 Cotação de preços da empresa ESTAÇÃO ESPETOS EIRELI ME (fls. 13 – 14); 

 Termos de adjudicação, termos de homologação como referência de preço e cotações de preços (fls. 15 - 

27); 

 Despacho assinado pela DG da CMS em 21/12/2021 (fl. 28); 

 Despacho assinado pelo setor de licitação em 22/12/2021 (fl. 29); 

 Despacho assinado pelo setor da comissão permanente de licitação em 22/12/2021 (fl. 30); 

 Memo. nº 001/2021 –EL/CMS para licitação em 23/12/2021 (fl. 31); 

 Relatório anual contrato 003/2021-CMS da empresa RUTILENE G SALES LTDA-ME assinado pelo 

fiscal do contrato Ricardo Corrêa Ortiz em 27/12/2021 (fl. 32); 

 Cotação de preços da empresa PETIT POÁ BUFFET E EVENTOS (fls. 33 - 34); 

 Email de Thaviny Rodrigues para setor de licitação/CMS- cotação de preços (fls. 35 - 37); 

 Pesquisa de cotação coquetel (fls. 38 - 39); 

 Cotação de preços da empresa BUFFET EMANUEL JENNINGS (fls. 40 - 41); 

 Pesquisa em painel de preços, termos de adjudicação e homologação de outros entes públicos e com 

fornecedores locais (fls. 42 - 44); 

 Levantamento de preços dos itens a serem licitados (fl. 45); 

 Estudo técnico preliminar (fls. 46 - 51); 

 Termo de ciência e concordância do fiscal de contrato Ricardo Correa Ortiz - TITULAR e Jaqueline 

Ramos Gonçalves - SUBSTITUTA (fl. 52); 
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Registro de preços para contratação de empresa especializada no 
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SUBSTITUTA 
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 Justificativa assinada pelo presidente em 10/1/2021 (fls. 53 - 55); 

 Ata da sessão solene de posse da mesa diretora e publicação da ata no Diário Oficial do Municípios do 

Estado do Pará nº2650 em 7/1/2021 (fls. 56 – 61); 

 Termo de referência (fls. 62 – 74); 

 Autorização assinada pelo presidente em 10/1/2022 (fl. 75); 

 Termo de autuação assinada pelo setor de licitação em 10/1/2022 (fl. 76); 

 Portaria nº 390/2021- DAF-DRH de substituição de membros que compõe equipe de apoio referente a 

portaria 049/2021 – DAF-DRH de 7/1/2021, para atuarem em licitações na modalidade Pregão Eletrônico e/ 

ou Presencial, para aquisição de bens e serviços, no âmbito da CMS, e dá outras providências e publicação 

no Diário Oficial do Municípios do Estado do Pará nº2837 em 1/10/2021 (fls. 77 – 80); 

 Minuta do edital e seus anexos (fls. 81 – 129); 

 Memo. nº 015/2022 –DLC para escritório de advocacia Lima, Brito, Ferreira & Piazza advogados em 

11/1/2022 (fl. 130); 

 Parecer jurídico assinado por José Maria Ferreira Lima assessor jurídico em 11/1/2022 (fls. 131 – 138). 

 

III - DO PARECER 

 

 Constatou-se que o processo e a minuta estão de acordo com os ditames da Lei 8.666/1993 

e suas alterações, podendo da prosseguimento aos atos sequenciais. RECOMENDAMOS: ciar no Mural de 

Licitação do TCM/PA e site da Câmara: http://www.governotransparente.com.br  – Portal da Transparência.  

 

É o relatório. 

 

Santarém (PA), 14 de Janeiro de 2022. 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 

http://www.governotransparente.com.br/
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