
Câmara Municipal 
de Araguaína/TO 

Fls 	 (30 	 

..,..)-rõ• •  

ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
"A Capital Econômica do Estado" 

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

PROCESSO NP- : 088/2019. 
INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA. 
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° 002/2019, do tipo menor preço 
por item, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N°088/2019. 

Reunida a Comissão Permanente de Licitação, objetivou-se a 
contratação de empresa para Prestação de serviços de tiragem de cópias 
(Xerox) e encadernação de diversos documentos, de forma estimativa, 
destinado 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. 

o Avi 
Em seguida, ao iniciar a fase externa, foi devidamente publicado 

de Licitação - Pregão presencial - SRP n° 002/2019, na Edição n° 1.785 
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do Diário Oficial do Município de Araguaína, de 04 de abril de 2019, na 
página 13, bem como publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins, n° 
5.332, de 04 de abril de 2019, página 44, 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: 17 de abril de 2019, ocorreu a sessão para  processor  o Pregão 
presencial - SRP n° 002/2019, com vistas à contratação de empresa para 
prestação de serviços de tiragem de cópias (xerox) e encadernação de 
diversos documentos, de forma estimativa, destinado 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° 1305, Araguaína/TO, representada pelo Senhor Domingos Erivan 
de Sousa, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
n° 108.937 SSP-TO; C VIEIRA CABRAL - ME, inscrita no CNPJ n° 14.713.985/0001-
07, localizada na Rua Rodoviária, n° 456,  LT:  09, QD: 67, CEP: 77.807-090, 
Araguaína/TO, representada pelo Senhor Clerismar Vieira Cabral, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 1.048.046 SSP-TO; 

A empresa C VIEIRA CABRAL - ME foi a vencedora na fase de 
lances do item 01, com lance de R$: 0,07 (sete centavos). Contudo, na fase 
de habilitação, a mesma foi inabilitada por falta de certidão de Falência 
Concordata, ficando o presente item para a 2° colocada, a empresa A F N 
DE SOUSA- ME, com um lance de R$ 0,08 (oito centavos). 

Dando seguimento à fase de lances, apurou-se o seguinte 
ltado de vencedores dos itens ofertados da presente licitação: 
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1. A empresa A F N DE SOUSA - ME foi a vencedora dos itens 01 E 
02 perfazendo o valor total de todos os itens em R$ 
40.200,00(quarenta mil e duzentos reais); 

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, a empresa A F N DE SOUSA - ME foi declarada 
vencedora do certamente por superar todas as fases do processo licitatório. 

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 do contrato necessário à validade do 
procedimento licitatório e o seu consequente arquivamento. 

Salvo melhor juízo é o parecer. 

PROCURADORI DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 
Estado do Tocantins, aos 02 diss do 	s de maio de 2019. 

MARCONDES DA SIL 	FIGUEIREDO JÚNIOR 
Proc rador 
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