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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

 Trata-se da análise inicial do processo Pregão Eletrônico SRP nº 007/2022 – CMS, cujo objeto pretendido é 

Pregão eletrônico registro de preços para futura contratação de empresa visando a aquisição de gêneros 

alimentícios, materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Santarém - CMS, a documentação está arquivada em 7 (sete) pasta A-Z devidamente numerada fls. 

1 – 1.893, da própria Câmara e deu entrada nesta Controladoria no dia 27/10/2022, às 9h00 através do Memo. nº. 

151/2022 – 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 150/2022-Licitação em 4/10/2022 – da Licitação para Controladoria solicitando parecer do 

processo administrativo, fl. 282; 

 Parecer nº 2022077– CGC (fls. 283 - 284); 

 Edital e anexos, fls. 285 – 300; 

 

VOLUME II 

 

 Edital e anexos, fls. 301 – 341; 

 Resumo de licitação, fls. 342 – 344; 

 Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios nº 3095 de 6/10/2022, fl. 345; 

 E-mail da licitação ao CR2 - processo para publicação, fl. 346; 

 Relatório de itens cadastrados, fls. 347 - 349; 

 Aviso de licitação de 6/10/2022, fl.  350; 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação de 6/10/2022, fl. 351; 

 Proposta inicial: VIRTUE COMERCIO LTDA, fls. 352 – 359; 

 Proposta inicial: IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI, fls. 360 – 362; 

 Proposta inicial: M. TESTA CONFECÇÃO, fls. 363 – 364; 

 Proposta inicial: S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, fls. 365 – 372; 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2022077.1   - CGC  

INTERESSADO Câmara Municipal de Santarém 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  17/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº Pregão Eletrônico nº 007/2022 - CMS 

ORDENADOR DE DESPESA Ronan Manuel Liberal Lira Junior 

PREGOEIRA Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 

Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios, 

materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha e descartáveis para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS 

PERÍODO DE VIGENCIA  12 meses Valor R$ 154.751,34 

FISCAL DO CONTRATO Antônio Jose da Silva de Almeida Campos e Thais Rodrigues Farias  
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 Proposta inicial: BRANCO E CORREA, fls. 373 – 376; 

 Proposta inicial: N. S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, fls. 377 – 388; 

 Proposta inicial: U. F. AGUIAR ME, fls. 389 – 392; 

 Proposta inicial: REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, fls. 393 – 394; 

 Propostas consolidadas: U. F. AGUIAR ME, BRANCO E CORREA, S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, 

VIRTUE COMERCIO LTDA, N. S. DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, M. 

TESTA CONFECÇÃO, IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI, fls. 395 – 428; 

 Documentos de habilitação: Declaração SICAF, certidão inteiro teor digital, declaração de firma individual, 

declaração de firma mercantil individual, requerimento de empresário, termo de autenticação – JUCEPA, 

alteração contratual de transformação em eireli, CNPJ, documentos RG e CNH de Ubiracy Ferreira Aguiar, 

certidão simplificada digital, certidão estadual de regularidade de natureza tributária, FIC, certidão municipal, 

balanço patrimonial analítico em 31/12/2021, demonstração  do resultado do exercício em 31/12/2021, índices 

econômicos financeiros 2021, termo de autenticação JUCEPA, declaração de elaboração independente de 

proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, declaração de não vinculo, autenticidade de documentos REGIN, SEFA, certidão 

estadual negativa de natureza não tributária, alvará 2022, consulta de autenticidade de alvará de funcionamento, 

certidão trabalhista, certificado de registro cadastral- crc – SICAF, FGTS, situação de regularidade do 

empregador, histórico do empregador, validar certidão negativa de débito do portal da prefeitura, confirmação da 

autenticidade de certidões, certidão federal, certidão judicial cível negativa, certidão de antecedentes cíveis,   

autenticidade de documentos REGIN, certidão de habilitação profissional, confirmação de veracidade, atestado 

de capacidade técnica, certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, certidão negativa de 

licitantes inidôneos, pesquisa no portal de transparência,  da empresa U F AGUIAR EIRELI, fls. 429 – 533; 

 Documentos de habilitação: Declaração SICAF, contrato da sociedade limitada, termo de autenticação 

JUCEPA, certidão simplificada digital, consulta quadro de sócios e administradores – QSA, documento CNH de 

Antônio Neto dos Santos, documento CNH de Rafael dos Santos Silva, CNPJ, certidões: federal, FGTS, 

trabalhista, estadual e municipal, FIC, alvará 2022, certidão judicial cível negativa, certidão de habilitação 

profissional, documento do conselho regional de contabilidade de Marinete Soares Silva, atestado de capacidade 

técnica, licença sanitária, autenticidade de documentos REGIN, confirmação da autenticidade de certidões, 

situação de regularidade do empregador, termo de abertura, demonstrativo de resultado levantado no período de 

1/1/2021 a 31/12/2021, balanço patrimonial levantado no período de 1/1/2021 a 31/12/2021,  termo de 

autenticação JUCEPA, termo de encerramento , certidão trabalhista, SEFA,  validar certidão negativa de débito 

do portal da prefeitura, consulta de autenticidade de alvará de funcionamento  do portal da prefeitura,  certidão de 

antecedentes cíveis,  autenticidade de documentos REGIN, confirmação de veracidade, certidão negativa de 

licitantes inidôneos, da empresa N. S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, fls. 534 – 600 

; 

 

VOLUME III 

 

 Continuação:  certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, certidões negativas de 

licitantes inidôneos, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração, declaração de vinculo, 

declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de elaboração 

independente de proposta, da empresa N. S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, fls. 601 

– 612; 
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 Documentos de habilitação: Declaração SICAF, relatório de ocorrências ativas impeditivas de licitar, 

certificado de registro cadastral, relatório nível V- qualificação técnica, relatório de fornecedores do responsável 

pelo cadastro, certidão inteiro teor digital da JUCEPA, contrato social de constituição de firma, alteração 

contratual da sociedade, termo de autenticação JUCEPA, declaração de enquadramento/ reenquadramento, 

documentos cpf e cnh de Raimundo Ivanilzo Correa Branco, comprovante de situação cadastral no CPF, consulta 

consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa de licitantes inidôneos,  certidão negativa de improbidade 

administrativa e inelegibilidade, consulta quadro de sócios e administradores – QSA, CNPJ, certidões negativas : 

federal, FGTS,  certidão de cadastramento pessoa jurídica, alvará 2022, FIC, certidões negativas estadual, 

municipal e trabalhista, certidão de débitos trabalhistas negativa, certidão eletrônica de ações trabalhistas, certidão 

judicial cível negativa, certidões, certidão negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª 

e 2ª instâncias do TJDFT, declaração do TJDFT,  certidão judicial criminal negativa, certidão simplificada digital, 

certidão específica digital, balanço patrimonial encerrado em 31/12/2021, termo de autenticação JUCEPA, 

indicadores econômicos financeiros em 31/12/2021, notas explicativas demonstrações contábeis encerrado em 

31/12/2021, declaração de responsabilidade técnica, certidão de habilitação profissional, licença sanitária, 

atestado de capacidade técnica, certificado de serviço de  imunização e controle de pragas do estabelecimento, 

certidão de dispensa de licenciamento ambiental municipal, manifesto do documento, declaração de isenção de 

AVCB, declaração de elaboração independente de proposta,  declaração de enquadramento como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, declaração, carta de apresentação 

da documentação, declaração de inexistência de fato impeditivo, declaração de inexistência de servidores no 

quadro pessoal da empresa licitante, declaração,   autenticidade de documentos REGIN, confirmação da 

autenticidade de certidões, consulta de autenticidade de certidão de cadastramento - pessoa jurídica no site da 

prefeitura, confirmação de autenticidade das certidões SEFA,  validar certidão negativa de débito, autenticidade 

de certidão, certidão de antecedentes cíveis, certidão nada consta- TJDFT, certidão criminal negativa, confirmação 

de veracidade, licença sanitária, da empresa BRANCO E CORREA LTDA, fls. 613 – 793; 

 Documentos de habilitação:  Declaração SICAF, 1º alteração contratual de sociedade empresária limitada, 

assinatura eletrônica, instrumento particular de re- ratificação do contrato social, contrato social de constituição 

de sociedade empresária limitada unipessoal, documento CNH de Leticia Rafaella Luiz Cunha e Aparecida de 

Fatima Luiz Pinto, procuração, CNPJ, consulta pública ao cadastro de contribuintes, consulta situação do 

contribuinte, certidão simplificada, declaração de enquadramento de microempresa, assinatura eletrônica, certidão 

específica da JUCEG, certidões negativas: federal, FGTS, trabalhista, estadual, municipal, certidão negativa de 

ações cíveis todas as comarcas, recibo de entrega de escrituração contábil digital, termo de abertura e 

encerramento, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, qualificação econômica/ financeira 

referente ao balanço de 2021, relatório notas explicativas, relatório demonstrações das mutações do patrimônio 

líquido, certidão de habilitação profissional,  situação do cadastro de atividades econômicas, alvará sanitário, 

procedimento edificação previamente certificada, identificação do contribuinte – CNPJ matriz, certidão negativa 

de licitantes inidôneos, certidão negativa de  improbidade administrativa e inelegibilidade, certidão negativa 

correcional,  atestado de capacidade técnica, declaração de serviço de autenticação digital, declarações diversas, 

declaração de empregador pessoa jurídica, declaração de condição de (ME, EPP OU equiparada), declaração de 

cumprimento dos requisitos de habilitação e que a proposta atende ás exigências do edital, declaração de fato 

impeditivo da habilitação, declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos 

documentos de habilitação, declaração de enquadramento com microempresa ou empresa de pequeno porte, 

declaração de não vinculo, consulta portal de serviços JUCEG, certidão negativa trabalhista, certidão simplificada, 

declaração de enquadramento de microempresa, assinatura eletrônica, certidão negativa trabalhista, certidão 

específica da JUCEG, confirmação da autenticidade de certidões, certidão de debito inscrito em dívida ativa- 



 

 

 

 
 

 

    PARECER Nº 2022077.1 – Pregão Eletrônico SRP nº. 007/2022 - CMS                                                                                                         Página 4 de 6 
  

PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
Av. Dr. Anysio Chaves, 1001, Aeroporto Velho, Santarém/PA – CEP 68030-290  

 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

negativa, certidão negativa CPF/CNPJ e  certidão negativa de débitos mobiliários do site da prefeitura, histórico 

do empregador, certidão negativa trabalhista, certidão negativa de ações cíveis, consulta de situação da 

escrituração ,      da empresa VIRTUE COMERCIO LTDA, fls. 794 – 900; 

 

VOLUME IV: 

 Continuação documentação VIRTUE COMERCIO LTDA: autenticidade de documento CRCGO, alvará 

sanitário nº 293392, consulta consolidada de pessoa jurídica, fls. 901 – 904; 

 Documentos de habilitação de S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA: SICAF, CNH, CPF, RG e comprovante 

de situação cadastral de CPF de Sandro de Souza Cordeiro, certidão inteiro teor digital, contrato da sociedade 

limitada, declaração de enquadramento de EPP, alteração cadastral, certidão simplificada digital, certidão 

especifica digital, CNPJ, consulta de sócios e administradores-QSA, FIC, certidão de cadastramento – pessoa 

jurídica, certidões negativas federal, FGTS, estadual, municipal, trabalhista, certidão de débitos trabalhista 

negativa, certidão judicial cível negativa, certidão negativa de distribuição, balanço patrimonial, certidão de 

habilitação profissional, atestados de capacidade técnica, alvará 2022, licença sanitária, certidão de dispensa de 

licenciamento ambiental municipal, certificado e relatório de dedetização, consulta consolidada de pessoa jurídica, 

certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, 

cadastro de empresas portal da transparência, carta de apresentação, declaração de enquadramento  como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de elaboração independente de proposta, declaração, 

declaração de inexistência de servidores no quadro pessoal da empresa licitante, declaração de inexistência de 

fatos supervenientes impeditivos, declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado, declaração do 

inciso XXXIII do art.7º da CF/88, referente a habilitação, autenticidade de documentos REGIN, consulta de 

certidões, histórico do empregador, consulta de certidões, certidão negativa trabalhista, consulta de certidões, 

consulta CRCPA, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão 

negativa de inabilitados, fls. 905 – 1.024; 

  Documentos de habilitação: M. TESTA CONFECÇÃO: SICAF, CNPJ, SICAF, contrato de constituição,  

alterações de contrato,  assinatura eletrônica, alteração do instrumento de inscrição, assinatura eletrônica, 

SINTEGRA, CNH, RG e CPF de Marina Testa, certidão simplificada, certidões negativas federal, FGTS, 

trabalhista, estadual, municipal, certidão negativa de falência, recuperação judicial, termo de autenticação – livro 

digital, termo de abertura, termo de encerramento, assinatura eletrônica, balanço patrimonial, certidão de 

habilitação profissional, atestados de capacidade técnica, DEFIS, atestados de capacidade técnica, licença 

sanitária, relatório de inspeção da vigilância sanitária, declaração conjunta, comprovante de inscrição cadastral – 

CICAD, certidão negativa de licitantes inidôneos, certidão negativa de improbidade administrativa e 

inelegibilidade, certidão de regularidade 2022, certificado de licenciamento do 8SGBI, ficha técnica e foto de 

produto, relatório de ensaio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, relatório de ensaio do MEDLAB produtos 

diagnósticos LTDA, relatório de ensaio do Nelson Labs, relatório de ensaio do MEDLAB produtos diagnósticos 

LTDA, consulta ANVISA, resolução RE mº 24 de 6/1/2021, consulta ANVISA, alvará de localização e 

funcionamento, autenticidades de documentos, consulta de certidões, situação de regularidade do empregador, 

certidão negativa trabalhista, consulta de certidões, horário de funcionamento 2022, consulta CRCPR, consulta 

licença sanitária, consulta de licenciamento do 8SGBI, fls. 1.025 – 1.152; 

 Documentos de habilitação: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI: SICAF, 

relatório de ocorrências ativas impeditivas de licitar, dados cadastrais, certidão simplificada, terceira alteração 

contratual, assinatura eletrônica, consulta quadro de sócios e administradores – QSA, RG de Rosana Miranda 

Rodrigues, CNPJ, certidões negativas federal, FGTS, trabalhista, estadual, municipal, certidão judicial cível, 

certidão negativa de ações criminais, termos de abertura e encerramento, demonstração de resultado do exercício, 
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assinantes escrituração, certidão de regularidade profissional, certidão TCU, atestado de capacidade técnica, 

consulta ANVISA, ficha técnica de produto, consulta de produto, diário oficial da União de 29/2/2016, alvará de 

localização e funcionamento, consulta SINTEGRA, inscrição municipal, alvará de autorização sanitária 

municipal, autorização de investigação complementar, declaração de não emprega menor de idade, declaração de 

conhecimento dos requisitos previstos em edital, declaração de inidoneidade, declaração de  enquadramento ao 

art. 3º da lei complementar nº 123/2006, fls. 1.153 – 1.200; 

 

 

VOLUME V 

 

 Documentos de habilitação:  Declaração de cumprimento de critérios de responsabilidade ambiental, 

declaração de que cumprirá cota de aprendiz, declaração de elaboração independente de proposta, declaração 

de fato superveniente ou impeditivo de habilitação, declaração de fornecimento, declaração de habilitação e 

veracidade, declaração de parentesco, validar documento consulta do site JUCEG, confirmação da 

autenticidade de certidões, histórico do empregador,  certidão negativa trabalhista, certidão de débito inscrito 

em dívida ativa – positiva com efeito negativo, validação da certidão do contribuinte, certidão negativa de 

ações criminais, relatório nível VI- qualificação econômico – financeiro, consulta de situação da escrituração, 

declaração de rendimento (DECORE), consulta consolidada de pessoa jurídica, sanção aplicada- CEIS,  da 

empresa IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, fls. 1.201 – 1.224; 

 Documentos de habilitação: Declaração SICAF, CNPJ, contrato social consolidado, 1º alteração contratual da 

sociedade limitada unipessoal,   declaração de porte, carteira de identidade profissional do conselho regional 

de contabilidade de Graciela Fernandes, documentos CNH,RG e CPF de Lucas Antonio dos Reis, declaração 

de enquadramento – EPP da JUCESP, certidão simplificada, identificação do contribuinte- CNPJ matriz, 

certidão federal, certidão conjunta, de débitos de tributos mobiliários, certidões FGTS e trabalhista, consulta 

pública ao cadastro ICMS , protocolo de atualização do cadastro mobiliário, certidão negativa de débitos 

tributários, certidão positiva com efeito de negativa, certidão estadual de distribuições cíveis, demonstração 

de resultado do exercício, termos de abertura e encerramento, recibo de entrega de escrituração contábil 

digital,   análise financeira- índice de liquidez, balanço patrimonial, balancete acumulado analítico, 

demonstração do resultado, licença sanitária – vigilância sanitária, atestado de capacidade técnica, certificado 

de licença do corpo de bombeiros, auto licença de funcionamento, documento de declaração da empresa, 

certidão negativa de contas julgadas irregulares, confirmação da autenticidade de certidões, histórico do 

empregador, certidões negativas: trabalhista, estadual, municipal, certidão estadual de distribuições cíveis, 

consulta consolidada de pessoa jurídica, consulta do código de validação da licença no site da vigilância 

sanitária, consulta pública ao cadastro ICMS, consulta licença do site dos bombeiros, da empresa REISMED 

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, fls. 1.225 – 1.306; 

 Ata de propostas, ranking do processo, ata parcial, fls. 1.307 – 1.500. 

 

 

VOLUME VI: 

 Continuação da ata parcial, fls. 1.501 – 1.610; 

 Ata final, fls. 1.611 – 1.800; 

 

VOLUME VII: 

 Continuação da ata final, fls. 1.801 – 1.881; 
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 Vencedores do processo, fls. 1.882 – 1.885. 

 Termo de adjudicação, fls. 1.886 – 1.893. 

 

III - DO PARECER 

 

  Em análise do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2022 – CMS verificou-se que o processo obedeceu os 

preceitos legais, podendo dar seguimento aos atos sequenciais Recomenda-se: que seja Homologado pelo 

ordenador de despesa. Inserido 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 análise final. 

  

É o relatório.  

Santarém (PA), 27 de Outubro de 2022. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa  

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 

Portaria nº 033/2019- DAF- DRH 
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