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I – INTRODUÇÃO 

 

Trata-se da análise da Inexigibilidade de licitação nº. 4/2021, cujo objeto pretendido 

é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de 

assessoria, capacitação e consultoria pública, de natureza singular, incluindo: diagnóstico e 

levantamento dos problemas atuais em relação à transparência pública, escolha de servidores 

responsáveis em cada setor, capacitação dos servidores escolhidos, assessoria completa para 

coleta, revisão e publicação de material exigido por lei, relatórios quinzenais de acompanhamento 

e implantação de toda tecnologia necessária para publicação constante das informações 

obrigatórias, para atender a lei de acesso à informação (Lei nº 12.527/2011) e a Lei de transparência 

(LC 131/2009), conforme exigências dos tribunais de contas, ministérios público e outros, deu 

entrada nesta Controladoria dia 28/1/2021 as 12h36, através do Memo. nº. 334/2021 – LICITAÇÃO 

– CMS em 01 (um) volume, devidamente numerado (fls. 1 - 145) para análise obrigatória. 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO 

 

O processo foi instruído com base no art. 25, II da Lei n. 8.666/1993 e suas 

alterações, contendo os seguintes documentos:  

 Despacho da direção em 14/12/2021 (fl.01); 

 Email CR2 querendo renovar o contrato em 2/12/2021 e proposta de preço (fls. 2 – 4); 

 Email da licitação para renovação em 16/12/2021 (fl. 5); 

 CNPJ, contrato social, termo de autenticação, CNH de Ricardo Fernandes da Fonseca Junior, 

declaração de idoneidade, dados bancários, certidões de regularidade, comprovante de inscrição e 

situação cadastral, alvará de licença 2021, certidão judicial cível negativa, termo de abertura, 

balanço patrimonial, termo de encerramento, atestados de capacidade técnica, copias de contratos 

semelhantes (fls.  6 – 110); 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021109 - CGC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4/2021 - CMS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021  Modalidade: Inexigibilidade de licitação 

ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Junior 

PRESIDENTE DA COMISSÃO Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
profissionais de assessoria, capacitação e consultoria pública, de natureza 
singular, incluindo: diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em 
relação à transparência pública. Escolha de servidores responsáveis em 
cada setor, capacitação dos servidores escolhidos, assessoria completa 
para coleta, revisão e publicação de material exigido por lei, relatórios 
quinzenais de acompanhamento e implantação de toda tecnologia 
necessária para publicação constante das informações obrigatórias, para 
atender a lei de acesso à informação (Lei nº 12.527/2011) e a Lei de 
transparência (LC 131/2009), conforme exigências dos tribunais de contas, 
ministérios públicos e outros.  

CONTRATADO CR2 – Consultoria em tecnologia da informação -Ltda 

VALOR R$ 1.400,00 mensal Global R$ 16.800,00 

VIGENCIA 12 meses   
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 Memo. nº 325/2021 - Licitação – CMS de 14/12/2021 para a Contabilidade solicitação de 

informação da existência de crédito orçamentário para contratação solicitada (fl. 111); 

 Memo. nº 612021 de 15/12/2021 da Contabilidade para Licitação, informando a disponibilidade 

de crédito no valor de R$ 16.800,00, assinada pela servidora Maria da Saúde Figueira Gomes (fl. 

112 – 113); 

 Declaração de adequação orçamentaria e financeira, assinada pelo ordenador em 15/12/2021 

(fl. 114); 

 Justificativa da autoridade competente, assinado em 15/12/2021 (fls. 115 - 116); 

 Autorização assinada pelo Ordenador de Despesa, em 15/12/2021 (fl. 117); 

 Termo de autuação pela presidente da CPL, em 17/12/2021 (fl. 118); 

 Portaria nº 387/2021 – DAF – DRH de substituição de membros da Comissão permanente de 

licitação (fls. 119 - 120); 

 Justificativa pela comissão de licitação (fls. 121 - 126); 

 Minuta do contrato com os dados da empresa (fls. 127 - 131); 

 Termo de ciência e concordância do fiscal de contrato, assinado por Ednairo Giulio Gomes 

Barbalho em 17/12/2021 (fl. 132); 

 Termo de ciência e concordância do fiscal de contrato, assinado por Carlos Lair Maia da Silva 

Gomes Barbalho em 17/12/2021 (fl. 133); 

 Memo nº. 331/2021 – LICITAÇÃO – CMS de 20/12/2021 encaminhando ao Jurídico para parecer 

(fl. 141); 

 Memo nº. 121/2021 – CJL/CMS de 27/12/2021, encaminhando o Parecer nº. 067/2021, assinado 

em 27/12/2021 pelo Coordenador Geral Jurídico - Legislativo Alexandre Marialva, com ressalvas 

(fls. 142 - 140); 

 Termo de ratificação assinada pelo ordenador em 27/12/2021 (fl. 141); 

 Despacho homologatório assinado pelo ordenador em 27/12/2021 (fl. 142); 

 Extrato de inexigibilidade de licitação em 28/12/2021 (fl. 143); 

 Certidão de afixação e divulgação do extrato da inexigibilidade (fl. 144); 

 Foto do extrato no mural da câmara em 28/12/2021 (fl. 145). 

III – DA CONCLUSÃO 

O processo se encontra revestido das formalidades legais, podendo dá continuidade 

nos atos sequenciais, elaboração de contrato definitivo. LEMBRAMOS que o processo deve 

retornar para a análise do contrato do qual receberá análise específica com emissão de novo 

Parecer. RECOMENDAMOS: ANEXAR AO PROCESSO TERMO DE RESERVA 

ORÇAMENTARIA, inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e site da Câmara: 

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

 

Santarém (PA), 29 de Dezembro de 2021. 

 

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos 

Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 
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