
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

088/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 

OBJETIVANDO A FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS (XEROX) E 

ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE FORMA ESTIMATIVA, DESTINADOS A 

ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA PELO PERÍODO DE 

12 (DOZE) MESES APÓS A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO HÁBIL - ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS: 

Nos termos da Resolução n° 332/2016, de 11 de abril de 2016 que regulamenta as 

atribuições dos cargos de provimento efetivo e em comissão da Câmara Municipal de Araguaína, 

procedemos à análise técnica do Processo Administrativo n° 088/2019, Pregão Presencial n° 

002/2019, do Tipo Menor Preço por Item, objetivando a formalização de Ata de Registro de Preços 

para eventual prestação de serviços de impressão de cópias (xerox) e encadernação de diversos 

documentos de forma estimativa , destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Araguaina pelo período de 12 (doze) meses após a formalização do instrumento hábil - Ata de 

Registro de Preços: 

Fora constatado autuação do Processo Administrativo para tramitação dentro dos aspectos 

legais constante em 19.02.2019, às 08h20,  fl.  002, tendo por base o levantamento 

realizado pela Secretaria deste Poder Legislativo de Araguaína, fls. 03 a 06 que foi 

devidamente encaminhado a Superintendência que expediu Memorando n° 001/2019 ao 

Ordenador de Despesas, fls. 05 a 06 e autorizado pelo Presidente deste Poder Legislativo 

de Araguaína, fls. 07 a 08, conseguinte, determinou ao Departamento de Compras e 

Licitações a devida preparação de todos os atos internos do processo para posterior 

passar para a fase externa; 

2. Constam pesquisas de preços junto às empresas A.F. N DE SOUSA ME (Digital  Arty),  

inscrita no CNPJ n° 15.700.593/0001-76 que cotou todos os itens, fls. 11; D.E.DE SOUSA 

& CIA LTDA (Digital  World),  inscrita no CNPJ n° 09.169.408/0001 fls. 12 e HAMILTON 

DE REZENDE COSTA - ME (Centrocópia), inscrita no CNPJ n° 00.001.511/0001-28,  fl.  

13; verificou-se que após a consulta ao mercado, houve confirmação de Disponibilidade 

Financeira para Procedimento Administrativo de Licitação no valor total estimado de R$ 

95.490,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa reais), fls. 19 a 20; 

angueiras, n° 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho l CEP - 77.80 -110 
e: (63) 3416-0401 -163)  3416-0402 I www.araguaina.to.leg.br  I portal@ara 	 g.br 



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

3. Apesar de não ser necessária a indicação de dotação orçamentária e disponibilidade 

financeira, por se tratar de procedimento de licitação para formalização de Ata de Registro 

de Preços, constam nos autos, a ratificação de dotação orçamentária e disponibilidade 

financeira para a aquisição, conforme necessidade e conveniência da administração, objeto 

da licitação, fls. 19 a 20; 

4. Consta a Minuta do Edital de Licitação, fls. 21 a 56 que foi devidamente examinada pela 

Procuradoria deste Poder Legislativo que emitiu Parecer Jurídico sobre a mesma, às fls. 58 

a 63 opinando favoravelmente pela continuidade do procedimento administrativo de 

licitação para formalização de Ata de Registro de Preços; 

5. Consta decisão do presidente da casa, acolhendo o parecer jurídico autorizando a devida 

publicação do aviso de licitação na imprensa oficial,  fl.  064; 

6. Consta despacho do pregoeiro designando a data provável para a realização da sessão 

pública de licitação para recebimento e julgamento das propostas de preços e documentos 

de habilitação dos interessados presentes, fls. 65, bem como, edital de licitação contendo 

todas as informações constantes na minuta apreciada pela procuradoria desta casa de leis, 

fls. 67 a 102; 

O aviso de licitação resumido na forma da lei foi devidamente publicado no Diário Oficial do 

Município de Araguaína no dia 04 de abril de 2019, na edição n° 5.332, na página 44, às 

fls. 103 e no Diário Oficial do Município de Araguaína no dia 04 de abril de 2019, edição n° 

1.785, página 13, à  fl.  104 cumprindo em sua totalidade o número de dias mínimos exigidos 

após a publicação do aviso na imprensa oficial, qual seja, no mínimo 08 (oito) dias úteis 

para a realização da Sessão Pública de Licitação; 

8. Consta nos autos que o edital de licitação e seus anexos foi enviado via  e-mail  oficial a 

todos os gabinetes e departamentos deste Poder Legislativo, às fls. 109, sendo, portanto, 

publicado no Portal da Transparência desta casa de leis - http://araguaina.toleg.br/wp  

content/uploads/2019/02/02-EDITAL-PREG°/0C313/0830-001.2019-SRP-p.-12.pdf, às folhas 

105 e 106; verificou-se que as empresas interessadas em participar da referida licitação 

extraíram o edital de licitação após a publicação do mesmo no  site  oficial deste Poder 

Legislativo de Araguaína; 
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9. Verifica-se que foram cumpridas todas as exigências quanto ao envio das informações da  

l a  fase da licitação via Sistema Integrado e Controle Público — Licitações, Contratos e 

Obras, conforme recibo de entrega constante à  fl.  17; 

10. Sendo assim, na data aprazada para julgamento das propostas, qual seja, às 09h0Omin do dia 

17 de abril de 2019 ocorreu a sessão pública de licitação para processar o Pregão Presencial - 

SRP n° 002/2019, com vistas à contratação de empresa para de serviços de impressão de 

cópias (xerox) e encadernação de diversos documentos de forma estimativa, 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: A.F.N DE SOUSA ME, inscrita no CNPJ n° 15.700.593/0001-76, localizada na Rua 

Ademar Vicente Ferreira, n°1.305, Araguaína/TO, representada pelo Senhor Domingos Erivan 

de Sousa, brasileiro, casado, representante legal da empresa, portador da Cédula de 

Identidade n° 108.937 SSP-TO e a empresa C VIEIRA CABRAL - ME, inscrita no CNPJ n° 

14.713.985/0001-07, localizada na Rua Rodoviária, n°456, Bairro São João, CEP: 77807-090, 

Araguaína/TO, representada pelo Senhor Cleirismar Vieira Cabral, brasileiro, solteiro, 

representante legal da empresa, portador da Cédula de Identidade n° 1.048.046 SSP-TO, que 

apresentaram propostas de preços: A empresa A. F .N DE SOUSA, inscrita no CNPJ N° 

15.700.593/0001-76 apresentou proposta de preços para todos os itens, perfazendo um valor 

global de R$ 94.500,00 e a empresa C VIEIRA CABRAL- ME , inscrita no CNPJ n° 

14.713.985/0001-07 apresentou proposta de preços para todos os itens, perfazendo um valor 

global de R$ 74.700,00, conforme consta na ata de julgamento, às fls. 174 à 177. Iniciada a 

fase de lances verbais, apurou-se o seguinte resultado de vencedores dos itens ofertados da 

presente licitação: a empresa C VIEIRA CABRAL ME foi à vencedora dos itens 01 contudo, 

na fase de habilitação a mesma foi inabilitada por falta de Certidão de Falência Concordata, 

ficando o Item 02 para a segundo colocada a empresa A. F. N DE SOUSA- ME, com um lance 

de 0,08 (oito centavos, prosseguindo a licitação conferindo a habilitação da empresa A. F .N 

DE SOUSA — ME, a qual estava toda regular, de acordo com o Edital de Licitação. Dando 

seguimento, da Fase de Lances, sendo a seguinte empresa: A. F. N DE SOUSA- ME 

VENCEDORA, sendo declarada habilitada, que ofertou o menor preço por Item e sendo 

declarada habilitada, constando toda documentação REGULAR, e, portanto, VENCEDORA do 

Certame. 

11. A empresa A. F. N DE SOUSA- ME vencedora apresentou a Proposta de Preços Realinhada 
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após ser declarada vencedora após os lances verbais no valor de R$ 40.200,00, valor esse 

bem inferior ao valor estimado da licitação, às folhas 183; 

12 Consta Parecer Jurídico às folhas 180 a 182 ratificando todos os atos no processamento da 

licitação pelo Pregoeiro e Equipe de apoio, orientando o gestor a homologar o referido 

processo administrativo de licitação; 

13. Ante o exposto, este órgão de Controle Interno, opina pela APROVAÇÃO do Procedimento 

Administrativo de Licitação n° 088/2019, Pregão Presencial n° 002/2019, orientando no sentido 

de HOMOLOGAÇÃO do objeto desta licitação em favor da pessoa jurídica vencedora, 

conforme consta na Ata de Julgamento, com a devida confecção e Assinatura da Ata de 

Registro de Preços, necessária à validade do procedimento licitatório e a sua consequente 

publicação na imprensa oficial para posterior execução de acordo com a necessidade e 

conveniência da administração pública deste Poder Legislativo de Araguaína. 

Diretoria de Controle Interno da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 06 

(seis) dias do mês de maio de 2019.  

&UN \O- 63J(.)-rj)g  
Bruna  Leticia Caraciolo Tavares  

Diretora de Controle Interno 

Matrícula n° 1065945 

	

José  Denis 	 odrigues 

	

Analista 	 nterno 

Matríc 	 903 

Rua das Mangueiras, n°  lo-  Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I  CEP - 77.804-110 
Fone: (63) 3416-0401 - (63) 3416-0402 www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.br  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

