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CONTROLADORIA GERAL 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise do Pregão Eletrônico nº 001/2022, cujo objeto pretendido é contratação de empresa 

para fornecimento de refeição tipo coquetel, lanches, refeições, individuais do tipo marmitex 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 1-280 e deu entrada nesta Controladoria no dia 

31/1/2022, às 12h47 através do Memo. nº 036/2022 – 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: 

 Memo. nº 023/2022 - Licitação de 13/1/2021 – Licitação para a Controladoria, solicitando parecer (fl. 

139); 

 Parecer nº 2022016 – CGC de 14/1/2022 (fls. 140 - 141); 

 Relatório de itens cadastrados (fl. 142); 

 Edital do pregão eletrônico nº 002/2021-CMS – UASG 927542 e seus anexos: termo de referência, 

contrato administrativo, modelo de proposta de preços, modelo de declaração de elaboração independente de 

proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de declaração de enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, minuta da ata de registro de preços, declaração de não 

vinculo (fls. 143 – 191);  

 Aviso de licitação assinado pela pregoeira em 18/1/2022 (fl. 192); 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação assinado pelo ordenador de despesa em 18/1/2022 (fl. 193); 

 Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, em 19/2/2021, do Pregão Presencial nº 

002/2021-CMS (fl. 129); 

 Foto de divulgação de licitação - Processo Administrativo nº 01/2022 – CMS, publicado no mural da 

Câmara Municipal de Santarém em 18/1/2022 (fl. 194); 

 Email solicitando ao responsável pelo site da Câmara Municipal de Santarém, a divulgação do pregão 

eletrônico (fls. 195 - 196); 

 Publicação no Diário Oficial do Municípios do Estado do Pará nº 2911 em 18/1/2022 (fls. 197); 

 Resumo de licitação (fls. 198 - 199); 

 Proposta inicial: proposta de preços da empresa BUFFET DELLÍCIA (fls. 200 - 202); 

 Proposta consolidada: proposta de preços da empresa BUFFET DELLÍCIA (fls. 203 - 205); 

Documentos de habilitação: declaração SICAF, termo de autenticação JUCEPA, documento CNH de Maria 

Karolina Sales Aguiar, documento CNH de Rutilene Gomes Sales, Certidão inteiro teor digital, declaração 

de firma individual, cadastro nacional de pessoa jurídica, certidões negativas: federal, FGTS, Trabalhista e 

Estadual Municipal, Certidão judicial cível negativa, balanço patrimonial, demonstração do resultado do 

exercício em 31/12/2021, análise de demonstrações contábeis, certidão de regularidade profissional, FIC, 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220016.1- CGC  

INTERESSADO Câmara Municipal de Santarém 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO 

AAAAAAAAADMINISTRATIVO  

1/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO  Pregão Eletrônico nº 1/2022 - CMS 

ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Junior 

PREGOEIRA Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 

Contratação de empresa para fornecimento de refeição tipo coquetel, lanches, 

refeições, individuais do tipo marmitex e buffet, com variação de cardápio, 

para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS. 

PERÍODO DE VIGENCIA  12 meses Valor R$ 245.070,00 

EMPRESA VENCEDORA RUTILENE G SALES LTDA 

FISCAIS DO CONTRATO  
Ricardo Correa Ortiz - TITULAR e Jaqueline Ramos Gonçalves - 

SUBSTITUTA 
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certidão de licenciamento, licença sanitária, alvará, atestado de capacidade técnica, declaração, declaração 

de enquadramento como microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa equiparada, declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, declaração do inciso 

XXXIII do art. 7º da CF/88, carta proposta da licitante, declaração de qualidade e responsabilidade do(s) 

serviço(s) ofertado(s), declaração de elaboração independente de proposta, autenticidade de documentos 

REGIN, confirmação de autenticidade de certidões, histórico do empregador, certidão negativa trabalhista, 

confirmação de autenticidade das certidões SEFA, validar certidão negativa de débito, certidão de 

antecedentes cíveis, certidão digital de documento emitido CRCPA, FIC, certificado de licenciamento, 

licença sanitária, consulta autenticidade de alvará de funcionamento, da empresa BUFFET DELLÍCIA, (fls. 

206 - 262); 

 Atas do processo: ata de propostas, ata parcial, ata final, ranking do processo, vencedores do processo, 

termo de adjudicação (fls. 263 - 280); 

 

 

III - DO PARECER 

 

 Constatou-se que o processo está de acordo com os ditames da Lei 8.666/1993 e suas 

alterações, podendo da prosseguimento aos atos sequenciais. RECOMENDAMOS: homologar o processo, 

inserir no Mural de Licitação do TCM/PA e site da Câmara: http://www.governotransparente.com.br – Portal 

da Transparência e que seja publicado seu resultado nos meios de transparência.  

 

É o relatório. 

 

Santarém (PA), 2 de Fevereiro de 2022. 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 
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