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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise do processo Pregão Eletrônico nº 003/2022 – CMS, cujo objeto pretendido é Pregão eletrônico 

registro de preços para aquisição de materiais insumos de informática, periféricos e ferramentas para manutenção de 

computadores para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS, a documentação está arquivada em 4 

(quatro) pasta A-Z devidamente numeradas fls. 1 - 1030, da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia 

7/4/2022, às 12h07 através do Memo. nº. 95/2022 – 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 090/2022 - Licitação em 17/3/2022 – para Controladoria solicitando parecer, fl. 229; 

 Parecer do Controle Interno nº 20220027 –CGC de 17/3/2022, fls. 230 – 231; 

 Edital e anexos, fls. 232 – 287; 

 Relação de itens cadastrados, fls. 288 – 289; 

 Aviso de licitação de 23/3/2022, fl.  290; 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação de 23/3/2022, fl. 291; 

 Foto do mural da Câmara com o aviso de licitação em 23/3/2022, fl. 292; 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2957 de 23/3/2022, 

fls. 293 - 294; 

 Email solicitando publicação no site, fl. 295; 

 Resumo de licitação, fls. 296 – 298; 

 Propostas iniciais, fl. 299; 

 Proposta de preços: U F AGUIAR ME, fl. 300.  

 

VOLUME II: 

 Continuação da proposta de preços: U F AGUIAR ME e EBSEG Segurança & Telecom, fls. 301 – 308; 

 Propostas consolidadas: Byit Soluções corporativas em tecnologia da informação, MOOV, WEB Distribuidora 

LTDA, EBSEG Segurança & Telecom, Domingos Sousa de Aguiar – EPP, Piau Formulários, fl. 310 - 322; 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220027.1 - CGC  

INTERESSADO Câmara Municipal de Santarém 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  6/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº Pregão Eletrônico nº 003/2022 - CMS 

ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Junior 

PREGOEIRA Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 

Pregão eletrônico registro de preços para aquisição de materiais insumos de 

informática, periféricos e ferramentas para manutenção de computadores 

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

PERÍODO DE VIGENCIA  12 meses Valor R$ 105.078,23 

FISCAL DO CONTRATO Dario Pereira de Aguiar e Hélio Sandre dos Anjos Meira, 
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 Propostas consolidadas: proposta de preços, carta proposta, declaração de enquadramento como micro empresa 

ou empresa de pequeno porte, declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado, declaração de 

elaboração independente da proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação da empresa 

SAMPEL, fls. 323 – 331; 

 Parecer técnico do TI, fls. 332 – 370; 

 Propostas consolidadas atualizadas: EBSEG Segurança & Telecom, Domingos Sousa de Aguiar – EPP, U F 

AGUIAR ME, SAMPEL, fls 371 – 382; 

 2º Parecer técnico do TI, fls. 383 – 387; 

 Documentos de habilitação: WEB Distribuidora LTDA: SICAF, CNPJ,  contrato social, CPF de Celia 

Aparecida dos Santos dos Reis, certidão simplificada SINREM, certidões negativas federal, trabalhista,  

comprovante de inscrição cadastral  - CICAD, certidão negativa de débitos tributários e de dívida ativa estadual, 

consulta SINTEGRA, certidão negativa estadual, termo de encerramento, termo de abertura, balanço patrimonial, 

análise econômico financeira,  assinatura eletrônica, certidão de regularidade profissional, inscrição de cadastro 

mobiliário, atestado de capacidade técnica, declaração de elaboração independente de proposta, declaração de não 

vinculo, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, carta de apresentação 

dos documentos de habilitação, declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

declarações de inexistência de fato superveniente, declarações diversas, declaração de sustentabilidade ambiental, 

dados da empresa, declaração de que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalhos 

degradantes ou forçado, consulta CRCPR, confirmação da autenticidade de certidões, certidão negativa 

trabalhista, consulta de certidões, consulta CRCPR, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa de 

licitantes inidôneos, fls. 388 – 438; 

 Documentos de habilitação: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA: SICAF, certidão 

simplificada SINREM, instrumento particular de 8ª alteração e consolidação, CNPJ, certidões negativas federal, 

FGTS, trabalhista, estadual, federal, municipal, certidão negativa falência/recuperação judicial e extrajudicial, 

balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, recibo de entrega de escrituração contábil digital, 

identificação do registro profissional, cálculo dos índices financeiros, termos de abertura e encerramento, 

declaração de que atende o disposto no artigo 93 da lei 8.213, declaração ME/EPP, declaração de elaboração 

independente de proposta, consulta de certidão online, confirmação da autenticidade de certidões, histórico do 

empregador, certidão negativa trabalhista, consulta de certidões,  certidão negativa de licitantes inidôneos, 

certidão negativa de inabilitados, certidão negativa de licitantes inidôneos, consulta consolidada de pessoa 

jurídica, fls. 439 – 486; 

 Documentos de habilitação: PIAU FORMULÁRIOS EIRELI: SICAF, ato de consolidação, termo de 

autenticação, CNH de Euclides Lira Rego, certidões negativas federal, FGTS, trabalhista, estadual, municipal, 

certidão judicial cível negativa, balanço patrimonial, termo de autenticação, atestado de capacidade técnica, 

autenticidade de documento REGIN, confirmação da autenticidade de certidões, histórico do empregador, certidão 

negativa trabalhista e confirmação de autenticidade das certidões, consulta consolidada de pessoa jurídica, 

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

inidôneos, fls. 487 – 527; 

 Documentos de habilitação: U F AGUIAR EIRELI: SICAF, CNPJ, declaração de firma, mercantil individual, 

requerimento de empresário, RG e CNH de Ubiracy  Ferreira Aguiar, certidões negativas estadual, federal, 

trabalhista, CNPJ, certidão negativa municipal, FGTS,  balanço patrimonial, demonstração do resultado,  termo 

de autenticação JUCEPA, certidão judicial cível negativa, atestado de capacidade técnica, certidão negativa de 

improbidade administrativa e inelegibilidade, certidão negativa de licitantes inidôneos, resultado de busca, 

declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, 
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declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de não vinculo, 

confirmação de autenticidade das certidões, certidão negativa trabalhista, situação de regularidade do empregador, 

histórico do empregador, autenticidade de documento REGIN, consulta de certidões, fls.  528 – 579; 

 Documentos de habilitação: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR: SICAF, certidão inteiro teor digital, contrato 

de firma individual, requerimento de empresário, termo de autenticação, declaração de reenquadramento de ME 

para EPP, termo de autenticação, RG e certidão de casamento de Domingos Sousa de Aguiar, certidões negativas 

federal, FGTS, trabalhista, estadual, municipal, certidão judicial cível negativa, certidões TJPA, fls. 580 – 600; 

 

VOLUME III: 

 Continuação dos documentos de habilitação: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR: certidões TJPA, termo de 

abertura, balanço patrimonial, termo de autenticação, certidão de regularidade profissional, declaração do 

contador, termo de encerramento, atestados de capacidade técnica, autenticidade REGIN, confirmação de 

autenticidade das certidões, histórico do empregador, certidões negativas trabalhista, consulta de certidões, 

autenticidade REGIN, autenticidade de documento CRCPA, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão 

negativa de licitantes inidôneos, certidão negativa de inabilitados, certidão negativa de licitantes inidôneos, fls. 

601 – 642; 

  Continuação dos documentos de habilitação: BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI: 

SICAF, alteração contratual, ata, certidão simplificada JUCESP, CNPJ, certidões negativas federal, FGTS,  

trabalhista, certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa, certidão negativa estadual, cadastro de 

contribuinte de ICMS, cartão de inscrição municipal, certidão TJSP, balanço patrimonial, termo de abertura e de 

encerramento, atestados de capacitação técnica, declaração de elaboração independente de proposta, carta de 

apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, declaração de não vinculo, RG de Ariane Cristina da Silva, confirmação de autenticidade das 

certidões, situação de regularidade do empregador, histórico do empregador, certidão negativa trabalhista, 

consulta CDA, certidão negativa estadual, fazenda, TJSP, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão 

negativa de licitantes inidôneos, fls. 643 – 697; 

 Documentos de habilitação: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA: SICAF, contrato 

de constituição de empresa, procuração, CNH de Ivo Silva Alves e Lizandra Elizeario dos Santos, CNPJ, certidões 

negativas federal, FGTS, trabalhista, estadual, FIC, certidões negativas municipal, certidão judicial cível negativa, 

balanço patrimonial, demonstração do resultado, declaração do contador responsável, certidão simplificada 

digital, consulta CRCPA, atestados de capacidade técnica, declaração de elaboração independente de proposta, 

carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, declaração de não vinculo, confirmação de autenticidade das certidões, histórico do 

empregador, certidões negativas trabalhista, consulta de certidões, consulta CRCPA, consulta de certidões, 

autenticidade REGIN, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão negativa de inabilitados, fls. 698 – 750; 

 Documentos de habilitação: J C R MARINHO: SICAF, declaração de firma individual, requerimento de 

empresário, CNPJ, certidões negativas federal, FGTS, trabalhista, estadual, municipal, certidão judicial cível 

negativa, balanço patrimonial, demonstração do resultado, atestado de capacidade técnica, confirmação de 

autenticidade das certidões, histórico do empregador, certidões negativas trabalhista, consulta de certidões, 

certidão negativa de licitantes inidôneos, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa de licitantes 

inidôneos, fls. 751 – 782; 

 Atas do processo: ata de propostas, ata parcial, ata final, fls. 783 – 900; 

 

VOLUME IV: 
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 Continuação da ata final, fls. 901 – 1.009; 

 Ranking do processo, fls. 1.010 – 1.020; 

 Vencedores do processo, fls. 1.021 – 1.023. 

 Termo de adjudicação, fls. 1.024 – 1.030. 

 

III - DO PARECER 

 

 Em análise aos autos do Pregão Eletrônico SRP Nº 003/2022 – CMS verificou-se que o processo está apto para 

dar sequência aos atos posteriores. Recomenda-se: o processo deve ser 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.  

  

É o relatório.  

 

 

Santarém (PA), 8 de Abril de 2022. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa  
Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 
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