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PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
CONTROLADORIA GERAL 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20230007.1 - CGC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023 - CMS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023  Modalidade: Registro de Preços - Pregão 

Eletrônico  

ORDENADOR DE DESPESA Silvio dos Santos Neto 

PRESIDENTE DA COMISSÃO Vanessa Gomes Almeida 

OBJETO 

Registro de preço para contratação de empresa visando locação 

de embarcação (tipo lancha) para atender as necessidades da 

Câmara Municipal de Santarém. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 meses Valor R$ 272.000,00 

FISCAL DO CONTRATO Sélvio Fernando dos Santos júnior (titular) e Silvio Tadeu 

Coimbra dos Santos (suplente) 

 

 

I - INTRODUÇÃO: 

 
Trata-se de continuação da análise do processo de Registro de preços - Pregão Eletrônico nº 

02/2023, tendo como objeto Registro de preço para contratação de empresa visando locação de embarcação 

(tipo lancha) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém, o mesmo se encontra 

devidamente arquivado em (1) uma pasta devidamente numerada de 1- 307 e deu entrada nesta Controladoria 

dia 14/2/2023 ás 8h56 através do Memo. Nº 31/2023 de 14/2/2023 –LICITAÇÃO-CMS, para análise. 

 

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO: 
 

O processo foi instruído e fundamentado na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555 

de 9/8/2000 e Decreto Municipal nº 706/2021, com os seguintes documentos: 

 

FASE EXTERNA 

 Parecer do controle interno nº 2023007 –CGC de 25/1/2023, fls. 129/130; 

 Publicação da Portaria nº 058/2023-DAF-DRH de 13/1/2023, no Diário Oficial dos Municípios do Estado 

do Pará nº 3166 de 18/1/2023, fl. 131; 

  Publicação da Portaria nº 055/2023-DAF-DRH de 13/1/2023, no Diário Oficial dos Municípios do Estado 

do Pará nº 3166 de 18/1/2023, fl. 132; 

 Publicação da Portaria nº 054/2023-DAF-DRH de 13/1/2023, no Diário Oficial dos Municípios do Estado 

do Pará nº 3166 de 18/1/2023, fls. 133 - 134; 

 Ata de posse da mesa diretora – biênio 2023/2024, fls. 135 – 137; 

 Edital e seus anexos fls. 138 - 192; 

 Aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios nº 3173 de 27/1/2023, fl. 193; 

 Aviso de licitação em 27/1/2023, fl. 194; 

 Certidão de divulgação de aviso de licitação em 27/1/2023, fl. 195; 

 Foto do quadro de aviso da Câmara com o aviso de licitação em 27/1/2023, fl. 196; 

 Email a CR2 para publicação, fl. 197; 

 Resumo da licitação no TCM, fls. 198 - 199;  

 Proposta inicial: SOUZA & FAVACHO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA: proposta de preços, dados da empresa, carta de apresentação dos documentos de 

habilitação, declaração de não vinculo, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, declaração de enquadramento, fls. 200 – 209; 

 Documentos de habilitação: SOUZA & FAVACHO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA: SICAF, CNPJ, alteração contratual da sociedade, termo de 

autenticação JUCEPA, documento de constituição de sociedade, termo de autenticação JUCEPA, 
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comprovante de situação cadastral de CPF de Carlos José Brito de Souza e Yuri de Souza Favacho, RG de 

Carlos José Brito de Souza e Yuri de Souza Favacho, certidões negativas federal, FGTS, trabalhista, estadual, 

municipal, comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa, FIC, certidão judicial cível negativa, 

dados das assinaturas, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, análise de 

demonstrações contábeis, livro diário, notas explicativas, recibo de entrega de escrituração contábil digital, 

termos de abertura e encerramento, certidão negativa profissional CRCPA, atestados de capacidade técnica, 

confirmação de autenticidade de certidões, histórico do empregador, certidões negativas trabalhista,  consulta 

de validação de  certidão do contribuinte e de certidões negativas, consulta consolidada de pessoa jurídica, 

certidão negativa de inabilitados, certidão negativa de licitantes inidôneos, consulta SpedContábil, fls. 210 – 

284; 

 Propostas consolidadas: proposta de preço ajustada, dados da empresa, relatório de deságio do processo, 

fls. 285 – 288; 

 Atas do processo: atas de propostas, ata parcial, ata final, relatório de proposta comercial definitiva, 

ranking do processo, vencedores do processo, fls. 289 - 306; 

 Termo de adjudicação, fl. 307; 

 

II - DO PARECER 

 

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 de despesa; inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e site da Câmara: 

http://www.governotransparente.com.br – Portal da Transparência. 

 

 

Santarém (PA), 14 de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa 

Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 

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