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ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
"A Capital Econômica do Estado" 

CNPJ(MF/ 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03  

PROCESSO 1\19- : 041/2019. 
INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA. 

ASSUNTO 	: Análise da ATA DE JULGAMENTO. Pregão Presencial - Tipo 

Menor Preço por Item, por meio de Sistema de Registro de 

Preços. 

PARECER JURÍDICO 

Trata-se de consulta jurídica acerca do teor da ATA DE 
JULGAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 001/2019, do tipo menor preço 
por item, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2019. 

Reunida a Comissão Permanente de Licitação, objetivou-se a 
contratação de empresas para a futura Aquisição de material de expediente, 
copa e cozinha, gêneros alimentícios, limpeza e higiene, destinados a atender 
às necessidades da Câmara Municipal de Araguaína/TO, pelo período de 12 
(doze) meses, a fim de selecionar a melhor proposta. 

Afere-se que o presente processo de licitação se trata de pregão 
presencial do tipo menor preço por item, regulado pela Lei Federal n° 
10.520/2002, pelos Decretos Federais 3.555/2000 e 7.892/2013, pela Lei 
Complementar Federal 123/2006 e Lei Municipal 2537/2007 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal 8.666/1993. 

Para o estudo jurídico do teor da Ata de Julgamento em questão, 
importante se faz a compilação dos dados constantes em tal instrumento com 
o disposto no artigo 4° da Lei 10.520/2002. 

Nesse contexto nota-se que o procedimento licitatório seguiu os 
trâmites regulares em sua fase interna, em atendimento ao disposto no  art.  3°, 
Incisos I a IV, § 1° da Lei n° 10.520/2002. 

Em seguida, ao iniciar a fase externa, foi devidamente publicado 
o Aviso de Licitação - Pregão presencial - SRP n° 001/2019, na Edição n° 1.751 
do Diário Oficial do Município de Araguaína, de 13 de fevereiro de 2019, na 
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página 16, bem como publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins, n° 
5.300, de 14 de fevereiro de 2019, página 49, computando-se os 09 (nove) dias 
úteis no mínimo, contados a partir da publicação, para a realização da 
sessão pública de licitação, tudo em fiel observância ao artigo 4°, Incisos I, II e 
V da Lei Federal n° 10.520/2002, configurando a publicidade e procura do 
mesmo. 

No que se refere à análise estrita da ata de julgamento, nota-se 
que esta atendeu de forma satisfatória as determinações legais, em especial 
o princípio da publicidade, tendo em vista a publicação do aviso de edital 
com vistas a permitir que todos os eventuais interessados no oferecimento de 
propostas e habilitação no processo licitatório tivessem tempo hábil para 
participação do mesmo. 

Sendo assim, na data aprazada para julgamento das propostas, 
qual seja: 27 de fevereiro de 2019, ocorreu a sessão para processar o Pregão 
presencial - SRP n°001/2019, com vistas à contratação de empresa para futura 
aquisição de material de expediente, copa e cozinha, gêneros alimentícios, 
limpeza e higiene, destinados a atender às necessidades da Câmara 
Municipal de Araguaína/TO, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com 
as condições, as especificações e os quantitativos no Anexo I do Edital de 
Licitação, tendo comparecido à Sessão Pública de Licitação as seguintes 
pessoas jurídicas: D.S.S. SILVA VAREJISTA, inscrita no CNPJ n°04.197.718/0001-
70, localizada na Rua Vitória Régia, n° 127, CEP 77.814-090, Araguaína/TO, 
representada pelo Senhora Deusdade de Sousa Santos, brasileira, casada, 
representante legal da empresa, portadora da Cédula de Identidade n° 76936 
55P-TO; PAPEL & CIA PAPELARIA LIDA, inscrita no CNPJ n° 05.625.982/0001-20, 
localizada na Rua Rui Barbosa, n° 30, Centro, Araguaína/TO, representada 
pelo Senhora Daniele Brito Sousa, brasileira, solteira, representante legal da 
empresa, portadora da Cédula de Identidade n° 1.101.666 SSP-TO; E F 
FERREIRA, inscrita no CNPJ n° 18.320.979/0001-40, localizada na Rua Getúlio 
Vargas, n° 417, lote 01, Bairro Senador, Araguaína/TO, representada pelo 
Senhor André Pereira Rodrigues, brasileiro, solteiro, representante legal da 
empresa, portador da cédula de identidade n° 1185223 SSP-TO. 

Conforme a Ata de Julgamento, após a análise da 
documentação exigida para credenciamento, as empresas presentes foram 
legalmente credenciadas, oportunidade em que foram recolhidos os 
Envelopes de Propostas de Preços "1" e Documentação "2", procedendo-se 
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a abertura dos envelopes de n° 1 - Propostas de Preços das empresas 
credenciadas, em ordem alfabética. A empresa D.S.S. SILVA VAREJISTA não 
manifestou mais interesse em participar de alguns itens da referida licitação, 
não apresentando a proposta de preços referente aos itens do Lote 01; 
igualmente, a empresa E F FERREIRA não apresentou a proposta de preços 
referente aos itens do Lote 02; por fim, a empresa PAPEL & CIA PAPELARIA LTDA 
não apresentou proposta de preços referente aos itens do Lote 02, 03 e 04. 

Após minuciosa análise por parte do Pregoeiro juntamente com a 
Equipe de Apoio, a empresa E. F. FERREIRA foi inabilitada por não apresentar 
atestado de capacidade técnica válido. Contra a decisão do Pregoeiro, foi 
apresentado Recurso Administrativo, no devido prazo, cujas razões foram 
analisadas pelo Pregoeiro e encaminhadas ao Presidente da Câmara, sendo 
que ambos decidiram pelo não provimento do recurso, bem como pela 
manutenção da inabilitação, conforme registrado em Sessão Pública. 

Iniciada a fase de lances, apurou-se o seguinte resultado de 
vencedores dos itens ofertados da presente licitação: 

1. a empresa PAPEL & CIA PAPELARIA LTDA foi a vencedora dos 
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  perfazendo o valor total de 
todos os itens em R$ 28.848,89( vinte e oito mil, oitocentos e 
quarento e oito reais e oitenta e nove centavos); 

2. a empresa D.S.S. SILVA VAREJISTA foi a vencedora dos itens 45, 
46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 
70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91,  92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, perfazendo o valor total de 
todos os itens em R$ 74.834,75 (setenta e quatro mil, oitocentos 
e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos); 

Em seguida, deu-se então início à abertura e análise dos 
documentos contidos nos envelopes de habilitação, estando todos os 
documentos presentes, de acordo com o exigido no Edital de Licitação. 

Por fim, as empresas PAPEL & CIA PAPELARIA LTDA e D.S.S. SILVA 
VAREJISTA foram declaradas vencedoras do certamente por superar todas as 
fases do processo licitatório. 
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Assim, diante dos dados acima relatados e constantes na Ata de 
julgamento em apreço, devidamente assinada por todos os participantes, 
nota-se que foram cumpridos todos os requisitos e exigências legais constantes 
na Lei n° 10.520/2002, e, subsidiariamente na Lei 8.666/93, com tratamento 
dado pela Lei Complementar n° 123/2016 e a Lei Municipal de Araguaína n° 
2.537/2007, constituindo-se um procedimento licitatório válido, estando a Ata 
apta à homologação. 

Ante o exposto, opina esta Procuradoria Jurídica pela 
APROVAÇÃO do procedimento licitatório e HOMOLOGAÇÃO do objeto desta 
licitação às pessoas jurídicas vencedoras, conforme consta na ATA, com a 
devida confecção e Assinatura da Ata de Registro de Preços, necessária à 
validade do procedimento licitatório e a sua consequente publicação e 
arquivamento. 

Salvo melhor juízo é o parecer. 

PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, Estado 
do Tocantins, aos 18 dias do mês de março de 2019. 

LUCIANE COSTA SILVA NASCIMENTO 
Advogada - OAB/TO no  5268 

Matrícula 1065812 
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