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CONTROLADORIA GERAL 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise dos contratos oriundos do Pregão Eletrônico nº 002/2022 – CMS, cujo objeto pretendido é registro 

de preços para futura aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém, 

a documentação veio arquivada no volume A-Z devidamente numerada (fls. 1 – 899), da própria Câmara e deu entrada nesta 

Controladoria no dia 28/3/2022, às 12h40 através do Memo. nº 091/2022 – 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 II: 

 Continuação do Parecer Jurídico nº 012/2022- CJL/CMS –assinado pelo Coordenador Jurídico Alexandre 

Martins Marialva, (fl. 301 – 307); 

 Memorando nº 081/2022 - Licitação em 25/2/2022 – para Controladoria solicitando parecer, fl. 308; 

 Parecer do Controle Interno nº 20220024 –CGC de 3/3/2022, fls. 309 – 310; 

 Memorando nº 029/2022 – da Direção Geral para Licitação em 3/3/2022 solicitando aumento de quantitativo, 

fl. 311; 

 Memorando nº 010/2022 – do Almoxarifado para Direção Geral em 3/3/2022 solicitando aumento de 

quantitativo, fl. 312; 

 Edital e anexos, fls. 313 – 367; 

 Aviso de licitação de 4/3/2022, fl.  368; 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação de 4/3/2022, fl. 369; 

 Foto do mural da Câmara com o aviso de licitação em 4/3/2022, fl. 370; 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2944 de 4/3/2022, fl. 

371; 

 Resumo da Licitação no TCM, fls. 372 – 376; 

 Propostas iniciais: EBSEG SEGURANÇA & TELECON: proposta de preços, declaração de elaboração 

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

como micro empresa ou empresa de pequeno porte, declaração de não vinculo, fls. 377 – 396; 

 Documentos de habilitação: M A S MACHADO: SICAF, alteração de empresário individual, termo de 

autenticação, RG de Marcos Andre dos Santos Machado, CNPJ, certidões negativas federal, FGTS, trabalhista, 

estadual, municipal, certidão judicial cível negativa, balanço patrimonial, atestados de capacidade técnica, 
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autenticidade de documento REGIN e de certidões negativas, histórico do empregador, certidão negativa 

trabalhista e confirmação de autenticidade das certidões, consulta no CRCPA, consulta consolidada de pessoa 

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

inidôneos, fl. 397 – 433;  

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

de constituição da sociedade limitada, procuração, CNH de Ivo Silva Alves, e Lizandra Elizeario dos Santos, 

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

patrimonial, declaração do contador responsável, certidão simplificada digital, atestados de capacidade técnica, 

FIC, confirmação da autenticidade de certidões, histórico do empregador, certidão negativa trabalhista e 

confirmação de autenticidade das certidões, autenticidade de documento REGIN, consulta consolidada de pessoa 

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

inidôneos, autenticidade de documento REGIN, fls. 434 – 478; 

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

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

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

técnica, confirmação da autenticidade de certidões, histórico do empregador, certidão negativa trabalhista e 

confirmação de autenticidade das certidões, autenticidade de documento CRCPA, consulta consolidada de pessoa 

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

REGIN e autenticidade no tribunal de justiça do Pará, fls. 479 – 521; 

 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, atestado de capacidade técnica, confirmação da autenticidade de certidões, 

histórico do empregador, certidão negativa trabalhista e confirmação de autenticidade das certidões, autenticidade 

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

negativa de inabilitados, certidão negativa de licitantes inidôneos, email solicitando prazo, fls. 522 – 555; 

   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 de Domingos Sousa de Aguiar, certidão inteiro teor digital, contrato 

de firma individual, requerimento de empresário, declaração de firma individual, requerimento de empresário, 

termo de autenticação, termo de abertura,  CNPJ, certidões negativas federal, FGTS, trabalhista, estadual, 

municipal, certidão judicial cível negativa, termo de abertura, balanço patrimonial, fls. 555-A – 600; 

 

VOLUME III 

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

certidão de regularidade profissional, documento de Ana Mary Carneiro Aguiar, certidão de regularidade 

profissional, declaração do contador, termo de encerramento, atestados de capacidade técnica, certidão negativa 

de distribuição TJDFT, certidão judicial cível, certidão de débitos trabalhistas, consulta quadro de sócios e 

administradores – QSA, declaração do TJDFT, certidões TJPA, certidão negativa de licitantes inidôneo, certidão 

negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, cadastro de empresas inidôneas, certidão específica 

digital, licença sanitária, certificado de licenciamento Bombeiros, certidão negativa do 2º Oficio,  FIC, alvará 

2022, 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 vínculo, 

confirmação da autenticidade de certidões, certidão negativa trabalhista e confirmação de autenticidade das 

certidões, autenticidade de documento CRCPA, certidão negativa de distribuição TJDFT, certidão judicial cível, 

processo eletrônico de autos de infração e notificações de débito – secretaria de trabalho, autenticidade de 
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documento REGIN, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão 

negativa de inabilitados, certidão negativa de licitantes inidôneos, fls. 601 – 670; 

 Propostas consolidadas: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, M A S MACHADO, 

DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR, PIAU FORMULÁRIOS EIRELI, fls. 671 – 689; 

 Certidões negativas estaduais e confirmação de autenticidade de PIAU FORMULÁRIOS EIRELI, fls. 690 – 

694; 

 Atas, ranking e vencedores, fl. 695; 

 Ata de propostas, fls. 696 – 710; 

 Ata parcial, fls. 711 – 786; 

 Portaria nº 390/2021 – DAF-DRH de Substituição de membros que compõe Equipe de Apoio referente a 

Portaria nº 049/2021 – DAF-DRH de 7/1/2021, para atuarem em licitações na modalidade Pregão Eletrônico e ou 

presencial, para a aquisição de bens e serviços, no âmbito da Câmara Municipal de Santarém, e dá outras 

providências, (fls. 787 – 788);  

 Ata final, fls. 789 – 885; 

 Ranking do processo, fls. 886 – 896; 

 Vencedores do processo, fls. 897 – 899. 

 

III - DO PARECER 

 

 Em análise aos autos do Pregão Eletrônico SRP Nº 002/2022 – CMS verificou-se que o processo está apto para 

dar sequência aos sequenciais. Recomenda-se: o processo deve adjudicado e 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), 29 de Março de 2022. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa  

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 
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