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I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise inicial do processo Pregão Eletrônico nº 019/2021 – CMS, cujo objeto pretendido é 

contratação de empresa para futura aquisição de materias de construção, hidráulicos e elétricos dos itens 

remanescentes do pregão nº 015/2021, destinados a pequenos reparos para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Santarém - CMS, a documentação está arquivada em 2 (duas) pasta A-Z devidamente numerada 

fls. 1 - 688, da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia 9/2/2022, às 12h15 através do Memo. 

nº. 053/2022 – 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: 

 

VOLUME I 

 

 Memorando nº 012/2022 - Licitação em 10/1/2022 – solicitando parecer do Controle Interno, fl. 127;  

 Parecer do Controle Interno nº 20220006 –CGC de 11/1/2022, fls. 128 – 129; 

 Edital e anexos, fls. 130 – 182; 

 Relatório de itens cadastrados, fl. 183; 

 Aviso de licitação de 12/1/2022, fl.  184; 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação de 12/1/2022, fl. 185; 

 Foto do mural da Câmara com o aviso de licitação em 12/1/2022, fl. 186; 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2907 de 12/1/2022, 

fl. 187; 

 Resumo da Licitação no TCM, fls. 188 – 190; 

 Email a CR2 para publicação no site, fl. 191; 

 Propostas iniciais: CONSTRUMAIS ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 

COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA, fls. 192 – 199; 

 Documentos de habilitação AZEVEDO DISTRIBUIDORA: instrumento particular de contrato social, 

termo de autenticação JUCEPA, alteração contratual da sociedade, termo de autenticação JUCEPA, 
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certificado da condição de microempreendedor individual, CNPJ, certidões negativas federal, FGTS, 

trabalhista, estadual, municipal, certidão judicial cível negativa, balanço patrimonial, atestados de capacidade 

técnica, certidão judicial cível, autenticidade de documentos REGIN, situação de regularidade do 

empregador, certidão negativa trabalhista, confirmação de autenticidade de certidões, consulta consolidada 

de pessoa jurídica, certidão negativa de inabilitados, certidão negativa de licitantes inidôneos, fls. 200 – 234; 

 Documentos de habilitação ERICK LUAN DOS SANTOS OLIVEIRA: SICAF, carta de apresentação 

dos documentos de habilitação, certificado da condição de microempreendedor individual, declaração de 

enquadramento como microempreendedor, CNPJ, certidões negativas federal, FGTS, trabalhista, estadual, 

municipal, certidão judicial cível negativa, declaração anual do SIMEI, atestados de capacidade técnica, FIC, 

certidão de cadastramento pessoa jurídica, declaração de elaboração independente de proposta, consulta 

consolidada de pessoa jurídica, confirmação de autenticidade de certidões, histórico do empregador, 

confirmação de autenticidade de certidões, certidão negativa trabalhista, certidão negativa de inabilitados, 

certidão negativa de licitantes inidôneos, fls. 235 – 270; 

 

VOLUME II 

 

 Documentos de habilitação COELHO E MARTINS LTDA ( CONSTRUMAIS): SICAF, contrato da 

sociedade limitada, termo de autenticação JUCEPA, alteração contratual, termo de autenticação JUCEPA, 

RG e CPF de Robson Caetano Miranda Coelho, RG e  comprovante de situação cadastral de CPF de Luiz 

Martins Sobrinho, CNPJ, certidões negativas federal, FGTS, trabalhista, estadual, municipal, certidão 

judicial cível negativa, balanço patrimonial, termo de autenticação JUCEPA, atestados de capacidade técnica, 

consulta consolidada de pessoa jurídica, declaração de elaboração independente de proposta, carta de 

apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempreendedor, 

autenticidade de documentos REGIN, confirmação de autenticidade de certidões, histórico do empregador, 

certidão negativa trabalhista, confirmação de autenticidade de certidões, consulta consolidada de pessoa 

jurídica, certidão negativa de inabilitados, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão negativa 

estadual, confirmação de autenticidade de certidões, fls. 271 – 381; 

    Documentos de habilitação COMATEL COM. DE MAT. LTDA: SICAF, instrumento particular de1ª 

alteração e consolidação da sociedade, alteração contratual, RG e  comprovante de situação cadastral de CPF 

de Vera Lúcia Rodrigues de Araujo, RG e CPF de Silvania Oliveira Rodrigues, CNPJ, certidões negativas 

federal, FGTS, trabalhista, estadual, municipal, certidão judicial cível negativa, termo de abertura, balanço 

patrimonial, nota explicativa referente ao balanço, certidão de regularidade profissional, termo de 

autenticação JUCEPA, balanço patrimonial, nota explicativa referente ao balanço, termo de encerramento, 

certidão de regularidade profissional, atestados de capacidade técnica, alvará 2021, FIC, declaração de 

elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de 

enquadramento como microempreendedor, CISC, consulta consolidada de pessoa jurídica, consulta de 

sanções, certidão negativa de licitantes inidôneos,  certidão negativa de improbidade administrativa e 

inelegibilidade, autenticidade de certidões e de documentos REGIN, histórico do empregador, certidão 

negativa trabalhista, confirmação de autenticidade de certidões, certidão negativa de inabilitados, certidão 

negativa de licitantes inidôneos, fls. 382 – 526; 

 Proposta consolidada – Empresas inabilitadas: ERICK LUAN DOS SANTOS OLIVEIRA e 

AZEVEDO DISTRIBUIDORA, fls. 527 – 531; 

  Proposta consolidada: CONSTRUMAIS ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 

COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA, fls. 532 – 540; 
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 Atas, fls. 401 – 590; 

 Ranking do processo, fls. 591 – 595; 

 Vencedores do processo, fl. 596; 

 Ata final, fls. 597 – 683; 

 Termo de adjudicação, fls. 684 – 688.  

 

III - DO PARECER 

 

 Em análise aos autos do Pregão Eletrônico Nº 019/2021 – CMS verificou-se que o processo está 

apto para dar sequência, Recomenda-se: o processo seja homologado pelo ordenador, e inserido no Mural 

de Licitação do TCM/PA e sítio da Câmara– Portal da Transparência e feitas as devidas publicidades do 

resultado e que cada volume seja de até 300 folhas como instrui a resolução do TCM.  

 

É o relatório.  

Santarém (PA), 10 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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