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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 	 • • Fi3 

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

Memorando do Pregoeiro n° 004/2021 

Araguaina/TO, 28 de abril de 2021. 

A Sua Senhoria, o Senhor:  
Dr. VICTOR  GUTIERES FERREIRA MILHOMEM 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Araguaina/TO 
PROCURADORIA JURÍDICA DA CMA/TO. 

Prezado Procurador Jurídico, 

Encaminhamos a Vossa Senhoria, o Processo Administrativo N°059/2021, referente 
ao Pregão Presencial N°003/2021, objetivando a Contratação de Empresa 
especializada em implantação e prestação de serviços de locação de Softwares 
que atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e 
planejamento, contabilidade pública, tesouraria, compras e licitações, controle de 
estoque (almoxarifado), controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle 
de processos (protocolo), folha de pagamento (recursos humanos), portal da 
transparência, portal E-sic,  serviços de acesso pelo cidadão via internet, consulta 
de processos, com armazenamento nas nuvens, tudo em conformidade com as 
especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para atendimento 
Legislação vigente e as normativas do Tribunal de Contas, em atendimento a 
Câmara Municipal de Araguaina. Na oportunidade, informo a Vossa Senhoria que 
tal procedimento deverá ser realizado objetivando a legalidade do ato 
administrativo escolhido por esse Pregoeiro deste Poder Legislativo. 

Por conseguinte, atendendo o disposto no  Art.  38, inciso VI da Lei 8.666/93, solicito 
elaboração de manifestação técnico jurídico quanto ao enquadramento legal da 
decisão com relação a não aceitação da proposta de  prey)  da empresa Ecó 

AÇU TECNOLOGIA EIRELI. 

Atenciosamente, 
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