
 
 

 
 

MODALIDADE:  PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021  

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para licença de uso(locação) de sistemas 

integrados de gestão pública para atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Castanhal. 

 

. 

               PARECER 029/2021 DE REGULARIDADE DO CONTROLE 

INTERNO 

 

 

A Sra. Kellen Kristina Gurjão de Brito, economista, servidora responsável pela Unidade de 

Controle Interno da Câmara Municipal de Castanhal, nomeada nos termos da Portaria nº 

090/2021 - D.A, de 12/02/2021, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da Resolução nº 11.410-TCM/PA 

de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo Administrativo.  

 

-COSNTA NOS AUTOS: 

Em exame, quanto aos atos procedimentais verificou-se que:  

 

-Memorando n°008/2021/DA/CMC da diretora administrativa ao presidente da câmara; 

-Termo de Referência Justificado; 

-Despacho do Presidente da Câmara solicitando pesquisa de mercado; 



 
 

 
 

-  Levantamento de preços realizado pelo setor de compras; 

 

-Cotação de 04(quatro) empresas atuante no mercado; 

 

-Despacho do Presidente da Câmara solicitando analise solicitando manifestação sobre a 

existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, no valor de R$ 

59.064,00(cinquenta e nove mil e sessenta e quatro reais); 

-  Levantamento de preços realizado pelo setor de compras, 

 

-Declaração de disponibilidade orçamentária do diretor financeiro pela existência de recursos 

no valor de R$59.064,00; 

-Autorização do Presidente da Câmara para abertura do processo licitatório; 

-Autuação, pela comissão permanente de licitação, do processo administrativo sob n°019/2021 

do processo de registro de preços sob n°003/2021/PP/CMC originário do Pregão Presencial; 

-Minuta de edital acompanhada de seus anexos: I-Modelo de proposta de preços; II-Termo e 

referência; III-Minuta da ata de registro de preços; IV-Minuta e contrato; 

-Parecer Jurídico favorável a abertura do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 

SRP N°003/2021/PP/CMC, cujo objetivo é a contratação de empresa para licença de uso 

(locação) de sistemas integrados de gestão pública, para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Castanhal/PA, por seguir as normas previstas na Lei n° 10.520/2002 e na Lei 

n°8.666/1993, bem como, os princípios previstos no art.37,da CF, demais princípios e 

regramentos legais. 

-Declaração Pública Referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP n° 003/2021;  

 



 
 

 
 

 

-DOS FATOS: 

O processo licitatório tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica para licença de 

uso(locação) de sistema integrado de gestão pública cuja quantidade estimada a ser adquirida 

está descrita na tabela constante no item 4-Descricão e Quantidade do Termo de Referência. 

A licitação na modalidade pregão foi instituída pela Lei n°10.520/2020, a qual dispõe que este 

modelo seja destinada a aquisição de bens e serviços comuns.  

A sessão para contratação da empresa se deu no dia 07 de Abril de 2021 na qual participou 

02(duas) empresas a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA, INSCRITA no  CNPJ:02.288.268/0001-04 E A EMPRESA SISTEMA INTELIGENTES E 

AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA ME,INSCRITA NO CNPJ:19.166.632/0001-58. As duas 

empresas apresentaram os documentos conforme o edital e foram consideradas classificadas 

e habilitadas pelo pregoeiro. Após isso foi lavrada a ata da da sessão e posteriormente o 

Termo de Adjudicação e Homologação e Publicação. Tornado apta a empresa ASP 

AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, INSCRITA NO 

CNPJ:02.288.268/0001-04.  

 

Declaro que o referido processo se encontra revestido de todas as formalidades legais, nas 

fases de habilitação, julgamento, adjudicação e homologação, estando apto a gerar despesas 

para a Câmara Municipal de Castanhal. 

 

 



 
 

 
 

Castanhal - PA, 23 de Abril de 2021. 

 

 

                                               Kellen Kristina Gurjão de Brito 

Diretora da Unidade de Controle Interno 
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