PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL
PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2022075.1 - CGC
INTERESSADO
Câmara Municipal de Santarém
PROCESSO ADMINISTRATIVO
16/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº
Pregão Eletrônico SRP nº 006/2022 - CMS
ORDENADOR DE DESPESA
Ronan Manuel Liberal Lira Junior
PREGOEIRA
Vanessa Gomes Almeida
Registro de preços para serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar
condicionado, com materiais e mão de obra inclusos, para atender as
OBJETO
necessidades da Câmara Municipal de Santarém.
PERÍODO DE VIGENCIA
FISCAL DO CONTRATO

12 meses
Valor R$ 164.548,73
Marcelo Maia Russo Giestas e Elivaldo Froes Carvalho

I - INTRODUÇÃO
Trata-se da análise inicial do processo Pregão Eletrônico SRP nº 006/2022 – CMS, cujo objeto pretendido
é registro de preços para serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado, com materiais e
mão de obra inclusos, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém, a documentação está
arquivada em 4 (quatro) pastas A-Z devidamente numerada fls. 1 - 981, da própria Câmara e deu entrada nesta
Controladoria no dia 14/9/2022, às 11h51 através do Memo. nº. 146/2022 – 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 II
 Memorando nº 140/2022- Licitação em 24/8/2022 – da Licitação para Controladoria Interna da CMS,
solicitando parecer do processo administrativo, fl. 342;
 Parecer do controle interno nº 2022075 – CGC, fls. 343 - 344;
 Edital e anexos, fls. 345 – 406;
 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3067 de 26/8/2022, fls.
407 - 409;
 Aviso de licitação assinado pela pregoeira no dia 26/8/2022, fl. 409;
 Certidão de divulgação de aviso de licitação de 26/8/2022, fl. 410;
 Foto do mural da Câmara com o aviso de licitação em 26/8/2022, fl. 411;
 Proposta inicial: GP ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELLI, proposta comercial, fls. 412 - 413;
 Documentos de habilitação: Declaração SICAF, relatório de ocorrências ativas, relatório de ocorrências ativas
impeditivas de licitar, relatório de prováveis ocorrências impeditivas indiretas do fornecedor, ato constitutivo da
empresa individual de responsabilidade limitada, termo de autenticação, ato de alteração da GP SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE CENTRAL DE AR – EIRELI, termo de autenticação JUCEPA, carteira de
identidade profissional CREA DE Geraldo Junior Garcia Pantoja, termo de deferimento da opção pelo simples
nacional, CNPJ, certidões: federal, FGTS, trabalhista, estadual, municipal, verificação das assinaturas, FIC,
comprovante de inscrição e de situação cadastral, certidão judicial cível negativa, balanço patrimonial,
demonstração do resultado, análise econômica e financeira, notas explicativas as demonstrações contábeis em
31/12/2021, termo de autenticação JUCEPA, termo de abertura DIÁRIO, balancete analítico, balanço patrimonial,
demonstração do resultado, análise econômica e financeira, certidão de regularidade profissional, termo de
encerramento DIARIO, certidão de registro e quitação pessoa jurídica, CAT com registro de atestado, atestado
de capacidade técnica, anotação de responsabilidade técnica, atestados de capacidade técnica , contrato
administrativo, atestado de capacidade técnica, anotação de responsabilidade técnica, certidão de acervo
técnico – CAT, certificado de regularidade-CR, declaração de elaboração independente de proposta, carta de
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apresentação dos documentos de habilitação declaração de enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte, declaração de não vinculo, autenticidade de documentos REGIN, confirmação da
autenticidade de certidões, histórico do empregador, certidão trabalhista, confirmação de autenticidade SEFA,
autenticidade de certidão SEGEF, consulta ficha de inscrição cadastral - FIC , consulta comprovante de inscrição
cadastral, certidão de antecedentes cíveis, autenticidade de documentos REGIN, módulo de declaração de
rendimento DECORE, SITAC , verificação de autenticidade de certificado de regularidade-CR, consulta
consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão negativa de inabilitados da
empresa GP ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELLI, fls. 414 - 558;
 Proposta consolidada: e-mail da empresa para licitação da CMS, proposta comercial, declaração de
elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de não
vinculo, da empresa GP ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELLI, fls. 559 - 571;
 Doc. Diligência: atestado de capacidade técnica, da empresa GP ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELLI, fls.
572 - 600;

VOLUME III
 Continuação dos Doc. Diligência: atestado de capacidade técnica, comprovação do serviço prestado da
empresa GP ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELLI, fls. 601 - 845;
 Atas do processo: ata parcial, ata de proposta, fls. 846 - 900;

VOLUME IV
 Continuação Atas do processo: ata de proposta, ata de propostas readequadas, vencedores do processo,
ranking do processo, ata final, fls. 901 – 981;
 Termo de Adjudicação, fl. 982.
III - DO PARECER
Em análise aos autos do Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2022 – CMS verificou-se que o processo está
apto para dar sequência a fase externa, Recomenda-se: o processo seja homologado pelo ordenador de
despesa, publicação do resultado e inserido no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Câmara– Portal da
Transparência. LEMBRANDO que o processo deve retornar para análise final.
É o relatório.
Santarém (PA), 15 de Setembro de 2022.
ROSIDELMA CERQUEIRA DE
SOUSA DOS
SANTOS:65291450282

2022.09.15
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Rosidelma Cerqueira de Sousa
Controladora da Câmara Municipal de Santarém
Portaria nº 033/2019- DAF- DRH
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