PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA - CGC
PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220003.1 - CGC
Câmara Municipal de Santarém
INTERESSADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO

44/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº

Pregão Eletrônico nº 020/2021 - CMS

ORDENADOR DE DESPESA
PREGOEIRA

Ronan Manuel Liberal Lira Junior
Vanessa Gomes Almeida
Pregão eletrônico registro de preços para aquisição de materiais
permanentes para atender as necessidades da Câmara Municipal de
Santarém - CMS. Itens remanescentes do Pregão nº 16/2021

OBJETO
PERÍODO DE VIGENCIA
FISCAL DO CONTRATO

12 meses
Valor R$ 126.679,80
Raimundo de Sales Costa e Antônio Jose de Almeida Campos

I - INTRODUÇÃO
Trata-se da análise do processo Pregão Eletrônico nº 020/2021 – CMS, cujo objeto pretendido é Pregão
eletrônico registro de preços para aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Santarém - CMS. Itens remanescentes do Pregão nº 16/2021, a documentação está arquivada em 3
(três) pasta A-Z devidamente numerada fls. 1 - 758, da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia
31/1/2022, às 12h47 através do Memo. nº. 36/2022 – 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:
 Memorando nº 102022- Licitação em 10/1/2022– a Controladoria solicitando parecer, fl. 187;
 Parecer do Controle Interno nº 20220003 –CGC de 10.1.2022, fls. 188 – 189;
 Edital e anexos, fls. 190 – 245;
 Relatório de itens cadastrados, fl. 246;
 Aviso de licitação de 12/1/2022, fl. 247;
 Certidão de divulgação de aviso de licitação de 12/1/2022, fl. 248;
 Foto do mural da Câmara com o aviso de licitação em 12/1/2022, fl. 249;
 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2907 de 12/1/2022, fl.
250;
 Resumo da Licitação no TCM, fls. 251 – 252;
 Email a CR2 para publicação do aviso no site, f. 253;
 Proposta inicial: U F AGUIAR ME, NATIVU’S, fls. 254 – 258;
 Proposta consolidada: A NETO DOS SANTOS EPP, NATIVU’S, BRAVAR, DOMINGOS SOUSA DE
AGUIAR, fls. 259 – 270.

VOLUME II
 Documentos de habilitação: declaração do SICAF: NATIVU’S, alteração contratual, termo de autenticação,
CNH de Tiago Duarte Nogueira, CNPJ, FIC, comprovante de inscrição e de situação cadastral, consulta a quadro
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de sócios e administradores, certidão negativa tributaria e não tributaria, certidão negativa de débitos municipal,
certidão Federal, trabalhista, FGTS, termo de abertura, diário, balanço, termo de encerramento, termo de
autenticação, certidão de regularidade profissional, certidão simplificada digital, certidão judicial cível negativa,
certidão negativa de distribuição, atestado de capacidade técnica, declaração de concordância com o edital,
declaração que conhece as regras do edital, declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação,
declaração de microempresa, declaração de que não emprega menor, declaração de ciência e termo de
responsabilidade, declaração de inexistência de servidores no quadro de pessoal da empresa licitante, confirmação
de autenticidade certidões, certidões negativas, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa de
licitantes inidôneos, certidão negativa de inabilitados, fls. 271 – 403;
 CNPJ de A NETO DOS SANTOS, alteração contratual, termo de autenticação, CNPJ, CNH de Antônio Neto
dos Santos, FIC, alvará 2022, certidão simplificada digital, certidões negativas, atestado de capacidade técnica,
certidão judicial cível negativa, termo de abertura, balanço, termo de autenticação, termo de encerramento, certidão
de regularidade profissional, atestado de capacidade técnica, autenticação de documentos, consulta consolidada de
pessoa jurídica, certidão negativa de inabilitados, certidão negativa de licitantes inidôneos, fls. 404 – 455;
 Declaração SICAF DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR, requerimento de empresário, termo de autenticação,
certidão simplificada digital, certidão especifica digital, RG de Domingos Sousa de Aguiar, certidão de casamento,
termo de abertura, balanço, termo de autenticação, certidão de regularidade profissional, declaração de
microempresa, termo de encerramento, certidão judicial cível negativa, certidões, CNPJ, fls. 456 – 484.
VOLUME III

 CNPJ de DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR, certidão negativa federal, FGTS, trabalhista, Estadual, FIC,
Municipal, declaração de direitos de liberdade econômica, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão negativa
de improbidade administrativa, licença sanitária, atestado de capacidade técnica, autenticidade de documentos,
certidões, fls. 485 – 530;
 CNPJ de U F AGUIAR EIRELI, declaração de firma mercantil individual, requerimento de empresário, RG e
CNH de Ubiracy Ferreira de Aguiar, balanço, termo de autenticação, certidão judicial cível negativa, certidão
tributaria e não tributaria, CNPJ, certidão federal, trabalhista, municipal, FGTS, atestado de capacidade técnica,
declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração
de enquadramento como micro empresa ou empresa de pequeno porte, certidão negativa de licitantes inidôneos, fls.
531 – 574;
 Declaração SICAF BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, alteração contratual, assinatura eletrônica,
carteira da OAB de Isabella Carmo Forti Morais, comprovante de situação cadastral no CPF, certidão simplificada,
autorização provisória de funcionamento, alvará de localização e funcionamento, certificado de conformidade, termo
de abertura, assinatura eletrônica, certidão, CNPJ, certidão Federal, estadual, municipal, trabalhista, FGTS, atestado
de capacidade técnica, alvará de funcionamento, confirmação de autenticidade de certidões, certidão de debito
inscrito em dívida ativa, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa de inabilitados, termo de abertura,
diário, balanço patrimonial, termo de encerramento, assinatura eletrônica, termo de abertura, termo de autenticação,
fls. 575 – 664;

 Atas do processo: atas de propostas, ata parcial, vencedores do processo, ata final, temo de adjudicação,
fls. 665 – 758.
III - DO PARECER
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Em análise aos autos do Pregão Eletrônico Nº 020/2021 – CMS verificou-se que o processo está apto para
dar sequência aos sequenciais. Recomenda-se: o processo deve homologado pelo ordenador e ser inserido no Mural
de Licitação do TCM/PA e sítio da Câmara– Portal da Transparência e feitas as devidas publicidades do certame.
LEMBRANDO que o processo deve retornar para análise específica.
É o relatório.
Santarém (PA), 1 de Fevereiro de 2022.

ROSIDELMA CERQUEIRA
DE SOUSA DOS
SANTOS:65291450282

2022.02.01
13:51:18 -03'00'

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos
Controladora da Câmara Municipal de Santarém
Portaria nº 033/2019- DAF- DRH
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