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PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
CONTROLADORIA GERAL 

 PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2022048 - CGC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022 - CMS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022  Modalidade: Dispensa de Licitação 

ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Junior 

PRESIDENTE DA COMISSÃO Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 

Aquisição de suprimentos- Toner e Cartuchos originais para impressoras 

modelo xerox B215, para atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Santarém, através de Dispensa de Licitação com base no Art. 24, XI da Lei 

8.666/93 

EMPRESA DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. 

VALOR GLOBAL R$ 43.056,00 

 

 

I - INTRODUÇÃO: 

 

Trata-se de análise técnica da dispensa de licitação nº 5/2022 tendo como objeto aquisição 

de suprimentos- Toner e Cartuchos originais para impressoras modelo xerox B215, para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Santarém, através de Dispensa de Licitação com base no Art. 

24, XI da Lei 8.666/93, o mesmo encontra-se devidamente arquivado em (1) uma pasta na própria 

devidamente numerada de 1- 170 e deu entrada nesta Controladoria dia 12/5/2022 ás 11h16, através 

do Memo. nº 106/2022–LICITAÇÃO para análise obrigatória. 

 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO: 
 

O processo foi instruído e fundamentado no art. 24, inciso II da Lei Nº 8.666/1993, com os 

seguintes documentos: 

 Memo. nº 098/2022 – Licitação e Contratos para Direção Geral em 5/5/2022, manifestação 

referente ao processo administrativo nº 39/2021, Pregão Eletrônico SRP nº 018/2021- CMS (fls. 1- 

2); 

 Email’s solicitando cotação de preços e propostas de preços (fls. 3 – 8); 

 Despacho (fls. 9 – 10); 

 Ata da sessão de posse do biênio e da mesa diretora e Publicação da Ata da sessão de posse do 

biênio e da mesa diretora no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2650 (fls. 11 - 16); 

 Termo de autuação em 6/5/2022 (fl. 17);  

 Portaria nº 387/2021 – DAF-DRH de substituição de membros da comissão permanente de 

licitação e publicação da portaria no Diário oficial dos Municípios nº 2837 de 1/10/2021 (fls. 18 - 

21); 

 Justificativa do ordenador para contratação pretendida em 1/12/2021 (fls. 22 - 24); 

 Parecer técnico nº 005/2021 – TI/CMS (fls. 25 - 27); 

 Minuta do Edital e anexos (fls. 28 – 75); 

 Ata final (fls. 76 – 84); 

 Termo de homologação (fl. 85); 

  Termo de rescisão contratual – contrato administrativo nº 012/2022 (fls. 86 – 87); 

 Termo de rescisão contratual – contrato administrativo nº 013/2022 (fls. 88 – 89); 

 Extrato de rescisão contratual – contrato administrativo nº 012/2022 (fl. 90); 

 Extrato de rescisão contratual – contrato administrativo nº 013/2022 (fl. 91); 
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 Termo de cancelamento de ata de registro de preço – Ata de registro de preço nº 008/2022 (fls. 

92 - 93); 

 Termo de cancelamento de ata de registro de preço – Ata de registro de preço nº 007/2022 (fls. 

94 - 95); 

 Publicação do extrato do Cancelamento de ata de registro de preço – Ata de registro de preço nº 

00/2022 (fl. 96); 

 Publicação do extrato do Cancelamento de ata de registro de preço – Ata de registro de preço nº 

008/2022 (fl. 97); 

 Ranking do processo (fl. 98); 

 Email para empresa SOUSA MAGAZINE (fl. 99); 

 Declaração de DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR (fl. 100); 

 Email para empresa DHZ solicitando proposta (fls. 101 - 102); 

 Email com a resposta da solicitação de proposta (fl. 103); 

 Proposta da empresa DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, SICAF, requerimento da 

empresa, alteração contratual, RG de Daniel Hot, CNPJ, comprovante de inscrição estadual, certidão 

de débitos tributários, ficha de inscrição cadastral, certidões negativas municipal e estadual, termo 

de autenticação -livro digital, termo de abertura, balanço patrimonial, termo de encerramento, 

atestados de capacidade técnica, histórico do empregador, certidões negativas trabalhista, estadual, 

municipal, verificação de autenticidade de certidões. (fls. 104 - 153); 

 Justificativa da Comissão permanente de licitação (fls. 154 – 157); 

 Memo. nº 103/2022 – Licitação para Jurídico em 10/5/2022 (fl. 158); 

 Memo. nº 37/2022 –Jurídico para Licitação em 12/5/2022 (fl. 159); 

 Parecer nº. 025/2022, assinado em 11/5/2022 pelo Coordenador Geral Jurídico - Legislativo 

Alexandre Marialva (fls. 160 - 165); 

 Termo de ratificação assinado pelo ordenador em 12/5/2022 (fl. 166); 

 Resultado (fl. 167); 

 Despacho homologatório (fl. 168); 

 Certidão de afixação de resultado (fl. 169); 

 Divulgação de resultado no quadro de aviso da Câmara (fl. 170). 

 

III - CONCLUSÃO 

 

Constatou-se que o processo e a minuta da carta contrato, os documentos que subsidiam o 

referido processo estão de acordo com os ditames da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

RECOMENDAMOS: inserção no site da Câmara: http://www.governotransparente.com.br – 

Portal da Transparência e no sistema ASPEC. 

 

Santarém (PA), 12 de Maio de 2022. 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa 

Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 

http://www.governotransparente.com.br/
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