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I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise do processo Pregão Eletrônico nº 004/2022 – CMS, cujo objeto pretendido é Pregão 

eletrônico registro de preços para futura contratação de empresa visando a prestação de serviços gráficos para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS, a documentação está arquivada em 3 (três) 

pasta A-Z devidamente numerada fls. 1 - 795, da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia 

31/5/2022, às 18h50 através do Memo. nº. 109/2022 – 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 100/2022 - Licitação em 4/5/2022 – para Controladoria solicitando parecer, fl. 211; 

✓ Parecer do Controle Interno nº 20220046 –CGC de 5/5/2022, fls. 212 – 213; 

✓ Edital e anexos, fls. 214 – 276; 

✓ Relação de itens cadastrados, fls. 277 – 278; 

✓ Aviso de licitação de 6/5/2022, fl.  279; 

✓ Certidão de divulgação de aviso de licitação de 6/5/2022, fl. 280; 

✓ Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2987 de 6/5/2022, fls. 

281 - 282; 

✓ Foto do mural da Câmara com o aviso de licitação em 6/5/2022, fl. 283; 

✓ Resumo de licitação, fls. 284 – 285; 

✓ Propostas iniciais, fl. 286; 

✓ Proposta de preços: Gráfica ImpressusBel Eireli  e Gráfica Aliança, fls. 286-A – 290; 

✓ Propostas consolidadas: ImpressusBel Soluções em Impressos, LE Comércio & Serviços e Primeinfo-id, fl. 

291 - 298; 

✓ Documentos de habilitação: RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL: SICAF, fls. 299 – 300; 

 

VOLUME II: 

✓ Continuação de documentos de habilitação: RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL: requerimento de 

empresário, certidão simplificada JUCESP, certificado de licenciamento integrado, RG e CPF de Rodrigo Luis 

Giolito Bizerril, procuração, CNH de Edson Batistella Junior, declaração de serviços de autenticação digital, 
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CNPJ, certidões negativas federal, FGTS, trabalhista, certidão negativa de débitos tributários e de dívida ativa 

estadual, certidão municipal, certidão de inscrição e de situação cadastral imobiliária municipal, consulta optantes 

simples nacional, cadastro de contribuintes de ICMS – CADESP, certidão estadual de distribuições cíveis, balanço 

patrimonial, demonstração do resultado, termo de encerramento, termo de abertura, termo de encerramento, 

consulta CRCGO, atestados de capacidade técnica, declaração de serviços de autenticação digital, declaração da 

empresa, certidão simplificada, cerificado de licenciamento integrado, confirmação de autenticidade de certidões, 

histórico do empregador, certidão negativa trabalhista, consulta dívida ativa, certidão de débitos tributários não 

inscritos na dívida ativa do Estado de São Paulo, certidão negativa de débitos de qualquer origem, certidão 

estadual de distribuições cíveis, consulta CRCGO, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa de 

licitantes inidôneos, certidão negativa de inabilitados, fls. 301 – 359; 

✓ Documentos de habilitação: GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA: SICAF, carta de apresentação dos 

documentos de habilitação, consulta quadro de sócios e administradores – QSA, alteração contratual, assinatura 

eletrônica, RG de Claudio Gonzales Ribeiro, CNH de Carlos Auriqueo Oliveira Ribeiro, certidão especifica 

JUCEG, certidão simplificada JUCEG, CNPJ, certidões negativas federal, FGTS, trabalhista, estadual, municipal, 

certidão negativa de ações cíveis, certidão negativa cível, termo de abertura, diário, balanço patrimonial, 

demonstração do resultado, coeficientes de análises, termo de encerramento, assinatura eletrônica, termo de 

autenticação – livro digital,  certidão de habilitação profissional, atestados de capacidade técnica, certidão de 

débitos negativa, certidão TRT-18ª Região, alvará de licença sanitária, consulta de certidões, alvará de licença, 

declaração de inscrição de associado ABIGRAF-GO, declaração unificada, fotos do maquinário da empresa, 

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

proposta de preço,  consulta consolidada de pessoa jurídica,   certidão negativa de licitantes inidôneos, fls. 360 – 

479; 

✓ Documentos de habilitação: L E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA: SICAF, 

requerimento de empresário, declaração de enquadramento de ME, requerimento de empresário, contrato de 

alteração contratual, termo de autenticação, CNH de Leandro da Cruz Estumano, CNPJ, certidões negativas 

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

encerramento, balanço patrimonial, demonstração de resultados, termo de autenticação, atestados de capacidade 

técnica, consulta portal da transparência, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão negativa de ações 

cíveis, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão de improbidade administrativa e inelegibilidade,  fls. 480 

– 600; 

 

VOLUME III: 

✓ Continuação de documentos de habilitação: L E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA: certidão negativa de inabilitados, certidão de improbidade administrativa e inelegibilidade, consulta 

consolidada de pessoa jurídica, consulta simples nacional, declaração de elaboração independente de proposta, 

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

de apresentação dos documentos de habilitação, autenticidade REGIN, confirmação da autenticidade de certidões, 

histórico do empregador, certidões negativas trabalhista, consulta de certidões negativas,  fls. 601 – 620; 

✓ Documentos de habilitação: GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI: SICAF, requerimento de empresário, ato de 

alteração contratual, termo de autenticação, RG de Maria do Socorro Fonseca da Rosa, procuração, RG de 

Roseane Fonseca da Rosa, declaração de enquadramento/reenquadramento, CNPJ, certidões negativas federal, 

FGTS, trabalhista, estadual, municipal, verificação de assinaturas, certidão judicial cível negativa, balanço 

patrimonial, demonstração de resultados, termo de autenticação, temo de abertura, termo de encerramento, 

certidão de habilitação profissional, atestados de capacidade técnica, certidão de improbidade administrativa e 
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inelegibilidade,  certidão negativa de licitantes inidôneos, consulta portal da transparência,  consulta consolidada 

de pessoa jurídica, certidão de inspeção do trabalho, certidão de débitos trabalhistas negativa, FIC, CNPJ, certidão 

de improbidade administrativa e inelegibilidade,  consulta portal da transparência, alvará digital, declaração de 

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

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

autenticidade de documentos, confirmação da autenticidade de certidões, situação de regularidade do empregador, 

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

negativa estadual, confirmação da autenticidade de certidão, fls. 621 – 756; 

✓ Email – aviso de retorno pregão eletrônico nº 004/2022-CMS, fls. 757 – 758; 

✓ Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3003 de 30/5/2022, fl. 

759; 

✓ Atas do processo: ata de propostas, ata final, fls. 760 – 786; 

✓ Ranking do processo, fls. 787 – 789; 

✓ Vencedores do processo, fls. 790 – 791. 

✓ Termo de adjudicação, fls. 792 – 795. 

 

III - DO PARECER 

 

 Em análise aos autos do Pregão Eletrônico SRP Nº 004/2022 – 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), 31 de Maio de 2022. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa  

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 
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