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CONTROLADORIA GERAL 

 

 PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2022068.1 - CGC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2022 - CMS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2022 Modalidade: Tomada de Preço 

ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Junior 

PRESIDENTE DA COMISSÃO Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 

Contratação de empresa habilitada para prestação de 

serviços de engenharia civil visando a implementação 

do Memorial do Poder Legislativo Santareno 

EMPRESA VENCEDORA NOVEL ENGENHARIA LTDA 

VALOR GLOBAL R$ 46.344,87  

VIGÊNCIA DO CONTRATO 3 meses   

FISCAL FISCAIS DO CONTRATO Maysa Lopes Fernandes e Elivaldo Froes Carvalho 

 

I - INTRODUÇÃO: 

 

Trata-se de análise técnica da tomada de preço nº 001/2022 tendo como objeto contratação 

de empresa habilitada para prestação de serviços de engenharia civil visando a implementação do 

Memorial do Poder Legislativo Santareno, o mesmo encontra-se devidamente arquivado em 2 

(duas) pastas na própria devidamente numerada de 1 - 503 e deu entrada nesta Controladoria dia 

31/8/2022 ás 10h30, através do Memo. nº 142/2022–LICITAÇÃO-CMS para análise obrigatória. 

 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO: 
 

O processo foi instruído e fundamentado no art. 2 e 7º da Lei Nº 8.666/1993, com os 

seguintes documentos: 

 Memo nº. 125/2022 – LICITAÇÃO para Controladoria em 22/7/2022 (fl. 178); 

 Parecer nº 2022068– CGC (fls. 179 - 180); 

 Edital da Tomada de preços nº 001/2022-CMS e anexos (fls. 181 - 253); 

 Aviso de licitação (fl. 254); 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação assinado pelo ordenador em 25/7/2022 (fl. 255); 

 Publicação do aviso de licitação no mural da Câmara Municipal de Santarém, em 25/7/2022 (fl. 

256); 

 Email da Licitação para CR2 enviando documentos para publicação (fls. 257 - 258); 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3044, 

Diário Oficial da União – seção 3, Diário do Pará (fls. 259 - 262); 

 GEO-OBRAS – Cadastro de Obras Públicas (fls. 263 – 264); 

 Memo. n. 129/2022 - LICITAÇÃO para a Direção Geral 29/7/2022 (fl. 265); 

 Email solicitando edital (fl. 266); 

 Ata de sessão de credenciamento, abertura dos envelopes nº 001-Documentação de habilitação e 

envelopes nº 002-Proposta de preço referente ao processo licitatório modalidade tomada de preço º 

001/2022-CMS (fl. 267); 

 Memo. n. 134/2022 - LICITAÇÃO para a Direção Geral 11/8/2022 (fl. 268); 

 Aviso de resultado de licitação deserta (fl. 269); 

 Publicação do aviso de resultado no mural da Câmara Municipal de Santarém, em 11/8/2022 (fl. 

270); 

 Aviso de licitação (fl. 271); 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação assinado pelo ordenador em 11/8/2022 (fl. 272); 
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 Publicação do aviso de licitação - repetição no mural da Câmara Municipal de Santarém, em 

25/7/2022 (fl. 273); 

 Memo. n. 134/2022 - LICITAÇÃO para a Direção Geral 11/8/2022 (fl. 274); 

 Memo. nº 071/2022-GAB de 12/8/2022 da Presidência para o Licitação, sobre a necessidade de 

retomada de processo e anexos (fls. 275 - 276); 

 Publicação do aviso de resultado de licitação deserta no Diário Oficial dos Municípios do Estado 

do Pará nº 3057 (fl. 277); 

 Memo. n. 140/2022 - LICITAÇÃO para a Direção Geral 16/8/2022 (fl. 278); 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União – seção 3, Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Pará nº 3057, Diário do Pará (fls. 279 - 282); 

 GEO-OBRAS – Cadastro de Obras Públicas (fls. 283 – 284); 

 Aviso de prorrogação de abertura e anexo (fls. 285 - 286); 

 Documentação da empresa Projeção Engenharia Eireli: ato de alteração, termo de autenticação 

JUCEPA, certificado de registro cadastral, declaração de elaboração independente de proposta, 

declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, RG e CREA-PA 

de Marcelo Alby Simão de Miranda (fls. 287 – 300); 

 Documentação da empresa Novel Engenharia Ltda: CREA-PA de Alan Pereira Uchoa, alteração 

contratual da sociedade, termo de autenticação JUCEPA, declaração de elaboração independente de 

proposta, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 301 

– 309); 

 Documentos de habilitação da empresa Projeção Engenharia Eireli: ato de alteração, termo de 

autenticação JUCEPA, certificado de registro cadastral, CNPJ, FIC, alvará 2022, certidões negativas 

federal, FGTS, estadual, municipal, trabalhista, balanço patrimonial, termo de autenticação 

JUCEPA, certidão de habilitação profissional CRCPA, certidão simplificada digital, certidão 

judicial cível negativa, certidão de registro e quitação pessoa jurídica CREA-PA, certidão de acervo 

técnico com atestado, atestado de conclusão de serviço, relação da equipe técnica, declaração de 

sujeição e aceitação ao edital e seus anexos, declaração de conhecimento do local a ser realizada a 

obra, declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

declaração de material, declaração de idoneidade, declaração de inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos da habilitação, declaração que possui estrutura e condições para execução de serviço, 

declaração que a empresa está apta a iniciar a execução do serviço, declaração de conhecimento, 

termo de encerramento de documentos de habilitação, termo de recebimento do edital, consulta 

autenticidade de certificado de registro cadastral e demais certidões negativas, certidão negativa 

trabalhista, autenticidade de documentos REGIN, histórico do empregador, detalhes da certidão 

CREA-PA (fls. 310 – 381); 

 Documentos de habilitação da empresa Novel Engenharia Ltda: alteração contratual da 

sociedade, termo de autenticação JUCEPA, CNPJ, certidões negativas federal, FGTS, estadual, 

municipal, trabalhista, certidão judicial cível negativa, termo de abertura, livro diário, demonstração 

do resultado, balanço patrimonial, termo de encerramento, declaração de responsabilidade, 

comprovação de situação financeira, certidão de registro e quitação pessoa jurídica CREA-PA, 

certidão de registro e quitação pessoa física CREA-PA, certidão de acervo técnico – CAT, atestados 

técnicos,  alteração contratual da sociedade, termo de autenticação JUCEPA, declaração de 

responsabilidade técnica, declaração de ausência de visita técnica, declaração de pleno 

conhecimento e concordância com o edital e seus anexos, modelo de retirada do edital, declaração 

de idoneidade, declaração de não existência de fatos supervenientes e impeditivos a habilitação, 

declaração de não possuir com licitador vínculo empregatício, declaração de cumprimento ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, declaração que possui estrutura e 

condições para execução de serviço, detalhes da certidão CREA-PA, consulta de autenticidade de 

certidão estadual, certidão negativa trabalhista, detalhes da certidão CREA-PA, consulta de 

autenticidade de certidões negativas, histórico do empregador, carta proposta, declaração de 
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elaboração independente de proposta, planilha de orçamento, planilha de encargos sociais, 

composição de BDI, cronograma físico/financeiro, declaração de prazo de validade da proposta, 

declaração de aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e seus anexos, declaração do 

prazo de execução dos serviços (fls. 382 – 495); 

 Ata de sessão de credenciamento, abertura dos envelopes nº 001-Documentação de habilitação e 

envelopes nº 002-Proposta de preço referente ao processo licitatório modalidade tomada de preço º 

001/2022-CMS (fls. 496 - 498); 

 Aviso de resultado de licitação (fl. 499); 

 Certidão de divulgação de aviso de resultado, assinado pelo ordenador de despesa em 30/8/2022 

(fl. 500); 

 Publicação do resultado de licitação no mural da Câmara Municipal de Santarém, em 30/8/2022 

(fl. 501); 

 Termo de adjudicação (fl. 502); 

 Publicação do aviso de resultado de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará 

nº 3070 (fl. 503); 

 Parecer técnico nº 001/2022-CMS (fl. 504). 

 

 

III - CONCLUSÃO 

 

  Constatou-se que o processo está de acordo com os ditames da Lei 8.666/1993 e suas 

alterações, podendo dar prosseguimento nos procedimentos sequenciais. RECOMENDAMOS: 

Que seja homologado pelo ordenador sendo encaminhado para assinatura do contrato. Inserido o 

resultado no GEO OBRAS TCM e da Câmara. 

 

  

Santarém (PA), 31 de Agosto de 2022. 

  

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa 
Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 
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