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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 N2  : 0137/2019. 
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° 003/2019, do tipo menor preço 
por item, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0137/2019. 

Reunido o Pregoeiro e a equipe de apoio da Câmara Municipal 
de Araguaína, objetivou-se a Formalização de Ata de Registro de Preços, 
com a finalidade de adquirir materiais, equipamentos e suprimentos de 
informática destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de 
Araguaína/TO, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as 
condições, especificações e os quantitativos do Anexo I do Edital de 
Licitação - Pregão Presencial - SRP n° 003/2019, 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 40  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 rqrt. 
30, Incisos I a IV, § 1° da Lei n° 10.520/2002. 
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Em seguida, ao iniciar a fase externa, foi devidamente publicado 
o Aviso de Licitação - Pregão presencial - SRP n° 003/2019, na Edição n° 1.824 
do Diário Oficial do Município de Araguaína, de 03 de junho de 2019, na 
página 19(ratificado a data através da errata publicada no DOMA n° 1.825, 
de 04 de junho de 2019, página 13), bem como publicado no Diário Oficial 
do Estado do Tocantins, n° 5.373, de 06 de junho de 2019, página 44, 
computando-se os 11 (onze) dias úteis, 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: 21 de junho de 2019, ocorreu a sessão para processar o Pregão 
presencial - SRP n° 003/2019, com vistas à contratação de empresa para 
futura aquisição de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 
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:  UP  DISTRIBUIDORA - COMÉRCIO ATACADISTA DE 
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR LIDA, inscrita no 
CNPJ n° 30.557.253/0001-21, localizada na Rua Vereador Falcão Coelho, 
n°1559, ST Central, Araguaína/TO, representada pelo Senhor Roberto dos 
Santos Machado, brasileira, casado, representante legal da empresa, 
portador da Cédula de Identidade n° 687.447 SSP-TO; J & M INFORMÁTICA 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 19.606.934/0001-08, localizada na Q 104 Sul, Rua SE 
01, Conj. 02, Lote 07, n° 30, Palmas/TO, representada pelo Senhor Alexandre 
André Chagas da Silva, brasileiro, casado, representante legal da empresa, 
portador da Cédula de Identidade n° 624.601 SSP-TO; JM SILVA PAPELARIA 
EIRELI, inscrita no CNPJ n° 17.158.968/0001-43, localizada na Avenida 
Bernardo Sayão, n° 1010, ST Central, Paraíso do Tocantins/TO, represen .da 
pelo Senhor Jair Brito Teixeira, brasileiro, divorciado, representante le•al • • 
empresa, portador da cédula de identidade n° 445.943 SSP-TO 
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DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ n° 23.004.406/0001-48, localizada na Q 
1012 Sul, Alameda 05, Plano Diretor Sul no, Palmas/TO, representada pelo 
Senhor André  Alex  Santos Chagas, brasileiro, solteiro, representante legal da 
empresa, portador da cédula de identidade n° 664.886 SSP-TO e LOJA 
IMPACTO INFORMÁTICA, inscrita no CNPJ n° 13.319.605/0001-91, localizada na 
Avenida Presidente Castelo Branco, n° 1182, ST Brasil, Araguaína/TO, 
representada pelo Senhor Maurício Rodrigues de Oliveira, brasileiro, solteiro, 
representante legal da empresa, portador da cédula de identidade n° 
701.340 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 
a abertura dos envelopes de n° 1 - Propostas de Precos das empresas 
credenciadas.  A empresa  UP  DISTRIBUIDORA - COMÉRCIO ATACADISTA DE 
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO - MÉDICO - HOSPITALAR LTDA somente 
não apresentou proposta para o item 30; A empresa J&M INFORMÁTICA 
LTDA somente não apresentou proposta para o item 20; A empresa JM SILVA 
PAPELARIA EIRELI apresentou proposta para todos os itens; A empresa LR 
DISTRIBUIDORA apresentou proposta para todos os itens; A empresa LOJA 
IMPACTO INFORMÁTICA apresentou proposta para todos os itens. 

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

1. A empresa J & M INFORMÁTICA LTDA foi a vencedora dos 
itens 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, 
perfazendo o valor total em R$ 31.300,84 (trinta e um mil e 
trezentos reais e oitenta e quatro centavos); 

2. A empresa JM SILVA PAPELARIA EIRELI foi a vencedora dos 
itens 09 e 13,  perfazendo o valor total em R$ 38.492,00 (trinta e 
oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais); 

3. A empresa LR DISTRIBUIDORA LTDA foi a vencedora dos itens 
01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12,20 e 21,  perfazendo o val r 
total em R$ 24.751,40 (vinte e quatro mil, setecentos 
cinquenta e um reais e quarenta centavos). 
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4. A empresa LOJA IMPACTO INFORMÁTICA LTDA foi a 
vencedora dos itens 06 e 16,  perfazendo o valor total em R$ 
37.045,00 (trinta e sete mil e quarenta e cinco 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. 

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. 

PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 
Estado do Tocantins, aos 28 dias do ma de junho de 2019. 

MARCONDES DA SILVEIRA y. EIREDO JÚNIOR 
Procurador 
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