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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 
 
I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise inicial do processo Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CMS, cujo objeto 
pretendido é Pregão eletrônico para contratação de empresa especializada no fornecimento e 
instalação de solução tecnológica que contemplem mesa interativa, parede interativa e recepcionista 
virtual, para implantação do memorial do poder legislativo santareno, a documentação está arquivada 
em 2 (duas) pasta A-Z devidamente numerada fls. 1 - 418, da própria Câmara e deu entrada nesta 
Controladoria no dia 5/9/2022, às 8h46 através do Memo. nº. 144/2022 – 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 136/2022-LICITAÇÃO em 16/8/2022 – da Licitação a Controladoria Interna 

solicitando parecer do processo administrativo, fl. 222;   

 Parecer do controle interno nº 2022073 – CGC, fls. 223 - 224;   

 Aviso de licitação assinado pela pregoeira no dia 17/8/2022, fl. 225;   

 Edital e anexos, fls. 226 – 299; 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação de 17/8/2022, fl. 300;  

 

VOLUME II 

 

 Foto do mural da Câmara com o aviso de licitação em 17/8/2022, fl. 301; 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3060 de 

17/8/2022, fl. 302; 

 Email a CR2 para publicação no site, fl. 303; 

 Resumo da Licitação no TCM, fls. 304 – 308; 

 Proposta inicial: MARCELO MACEDO DEGAN (TECHNO MOTION), fls. 309 - 321; 

 Proposta consolidada: MARCELO MACEDO DEGAN (TECHNO MOTION), Declaração SICAF, 

requerimento de empresário - JUCESP,CNPJ, certidões: federal, FGTS, trabalhista, certidão negativa 

de débitos tributários, certidão conjunta de débitos de tributos mobiliários, certidão estadual de 

distribuições cíveis, termo de autenticação de livro digital, balanço patrimonial Dezembro/2021, cópia 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2022073.1 - CGC  
INTERESSADO Câmara Municipal de Santarém 
PROCESSO ADMINISTRATIVO  15/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº Pregão Eletrônico nº 005/2022 - CMS 
ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Junior 
PREGOEIRA Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de 
solução tecnológica que contemplem mesa interativa, parede interativa e 
recepcionista virtual, para implantação do memorial do poder legislativo 
santareno. 

PERÍODO DE VIGENCIA  A partir de sua assinatura até 31/12/2022 Valor R$ 240.700,00 
FISCAL DO CONTRATO Dario Pereira de Aguiar e Ruimerson Santos Vilasboas 
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do balanço patrimonial Dezembro/ 2021, demonstração do resultado do exercício, balanço patrimonial, 

quocientes para análise do balanço, parâmetros para análise de balanço análise econômico  - 

financeira, atestado técnico, requerimento de empresário – JUCESP, página de assinaturas – 

autentique, declaração de responsabilidade – JUCESP, ficha de dados cadastrais – FDC, certidão 

simplificada, consulta pública ao cadastro ICMS, confirmação da autenticidade de certidões, histórico 

do empregador, certidão trabalhista, consulta ao site do contribuinte, certidão conjunto de débitos de 

tributos mobiliários, certidão estadual de distribuições cíveis, consulta pública ao cadastro ICMS, 

consulta da secretaria de desenvolvimento econômico, consulta - CRCSP, ficha de dados cadastrais 

– FDC, fls. 322 - 391; 

 Ata de proposta readequadas (fls. 392 – 393); 

 Ranking do processo (fl. 394); 

 Ata parcial (fls. 395 - 404); 

 Ata final (fls. 405 – 414); 

 Vencedores do processo (fls. 415 – 417); 

 Termo de adjudicação da empresa MARCELO MACEDO DEGAN (TECHNO MOTION). 

 

III - DO PARECER 
 

 Em análise dos autos do Pregão Eletrônico Nº 005/2022 – CMS verificou-se que o processo 
está apto para os atos sequenciais, Recomenda-se: o processo seja Homologado pela autoridade 
competente e deve ser inserido no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Câmara– Portal da 
Transparência e feitas as devidas publicidades do certame. LEMBRANDO que o processo deve 
retornar para parecer do contrato. 
  
É o relatório.  

 

 

Santarém (PA), 5 de Setembro de 2022. 

 
 
 
 

 
Rosidelma Cerqueira de Sousa  

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 
Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 
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