
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° 

041/2019 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019, DO TIPO MENOR PREÇO POR 

ITEM, OBJETIVANDO A FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA 

EVENTUAL COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES APÓS A 

FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO HÁBIL -  ARP:  

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° 041/2019, Pregão Presencial n° 

001/2019, do Tipo Menor Preço por Item, objetivando a formalização de Ata de Registro de Preços 

para uma eventual compra de materiais de expediente, copa e cozinha, gêneros alimentícios, limpeza 

e higiene, destinados 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: 

1. Fora constatado autuação do Processo Administrativo para tramitação dentro dos 

aspectos legais constante em 02.01.2019, às 11h45b,  fl.  002, tendo por base o 

levantamento realizado pela Coordenação do Departamento de Almoxarifado e 

Patrimônio, fls. 03 a 09 que foi devidamente encaminhado a Superintendência que 

expediu Memorando ao Ordenador de Despesas, fls. 10 a 16 e autorizado pelo 

Presidente deste Poder Legislativo de Araguaína, fls. 17 a 23, 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 Papel & Cia - Papelaria Ltda, inscrita 

no CNPJ n° 05.625.982/0001-20 que cotou apenas itens de expediente, fls. 29 a 32; 60; 

Jorim. S. Campos - Comércio de Produtos Alimentícios - EIRELLI, inscrita no CNPJ 

no 29.641.090/0001-81, fls. 33 a 36; D. S. S. Silva Varejista EireIli - ME, inscrita no 

CNPJ n° 04.197.718/0001-70, fls. 37 a 41; Sousa e Silva Artigos de Papelaria EireIli - 

ME, inscrita no CNPJ n° 22.569.775/0001-15, fls. 42 a 48; E. F. FERREIRA - ME, inscrita 

no CNPJ n° 18.320.979/0001-40, fls. 49 a 51; verificou-se que após a consulta ao 

mercado, houve uma solicitação da Superintendência de pasta catálogo, fls. 58 que 

posteriormente foram realizadas novas cotações junto às empresas Papal & Cia - 
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Papelaria Ltda, Copiadora Copyservice Ltda, Maria do Carmo Barros da Silva — ME, 

fls. 60 a 62 que serviram de parâmetro para a estimativa de preços objeto da licitação 

constante no termo de referência, fls. 64 a 72; 

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. 73 a 75; 

4. Consta a Minuta do Edital de Licitação, fls. 78 a 118 que foi legalmente examinada pela 

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

119 a 124 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, fls. 125; 

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. 126, bem como, edital de 

licitação contendo todas as informações constantes na minuta apreciada pela 

procuradoria desta casa de leis, fls. 128 a 166; 

7. 0 aviso de licitação resumido na forma da lei foi devidamente publicado no Diário Oficial 

do Município de Araguaína no dia 13 de fevereiro de 2019, na edição n° 1.751, na pagina 

16, às fls. 168 e no Diário Oficial do Estado do Tocantins no dia 14 de fevereiro de 2019, 

edição n° 5.300, página 46, às fls. 169 cumprindo em sua totalidade o número de dias 

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 diversas empresas solicitaram o edital de licitação e seus anexos, 

sendo que o mesmo foi enviado via  e-mail  oficial a todas as empresas que solicitaram, às 

fls. 170 a 175; nota-se que foi enviado também a todos os departamentos e gabinetes 

dos vereadores deste Poder Legislativo, sendo, portanto, publicado no Portal da 
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Transparência 	desta 	casa 	de 	leis 	- 	http://araguaina.to.leg.br/wp  

content/uploads/2019/02/02-EDITAL-PREG%C3%830-001.2019-SRP-p.-12.pdf; 

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

la  fase da licitação via Sistema Integrado e Controle Público - Licitações, Contratos e 

Obras, conforme recibo de entrega constante à  fl.  173; 

10. Sendo assim, na data aprazada para julgamento das propostas, qual seja: 27 de 

fevereiro de 2019 ocorreu a sessão pública de licitação 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 

SSP-TO; PAPEL & CIA PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ no 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 a empresa 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 que apresentaram propostas de preços: A empresa D.S.S. SILVA VAREJISTA 

apresentou proposta de preços no valor global de R$ 32.151,35; PAPEL & CIA 

PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.625.982/0001-20 apresentou proposta de 

preços no valor global de R$ 31.829,00 e a empresa E F FERREIRA, inscrita no CNPJ n° 

18.320.979/0001-40 apresentou proposta de preços, conforme consta na ata de 

julgamento, às fls. 346 a 351. Iniciada a fase de lances verbais, apurou-se o seguinte 

resultado de vencedores dos itens ofertados da presente licitação: a empresa PAPEL & 

CIA PAPELARIA LTDA foi à 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$ 
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28.848,89(vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove 

centavos) e a empresa D.S.S. SILVA VAREJISTA foi à 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), constando, ainda na referida ata que a 

empresa E F FERREIRA, inscrita no CNPJ n° 18.320.979/0001-40 foi desclassificada 

pelo fato de apresentar Atestado de Capacidade Técnica diferente dos moldes da Lei n° 

8.666/93, o qual solicitou prazo para interposição de recurso, sendo que foi concedido em 

ata; verifica-se que a empresa E F FERREIRA apresentou no dia 01.03.2019 

alegações/recurso/defesa pela desclassificação no certame, o qual foi devidamente 

examinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fls. 366 a 371 que consideraram 

improcedentes as razões apresentadas pela referida empresa, sendo que a 

improcedência foi devidamente acatada pela autoridade superior, presidente, fls. 372 a 

376 e a empresa foi notificada em 14.03.2019, fls. 366 a 371; 

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

procedimento administrativo de licitação n° 041/2019, Pregão Presencial n° 001/2019 e 

ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do objeto desta licitação em favor das pessoas 

jurídicas vencedoras, 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. 

Araguaína/TO, 18 de março de 2019 
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