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PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 00312021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 59/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em implantação e prestação de serviços de locação 
Sistema  Web  on-line (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, banco de dados com armazenamento nas nuvens, tudo em conformidade com as 
especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para atendimento à Legislação vigente e às 
normativas do Tribunal de Contas, em atendimento a Câmara Municipal de Araguaina 

PRELIMINAR 

Antes de adentramos ao mérito do presente parecer é oportuno ser verificado que a condução 

da análise técnica é vinculada à atividade prevista nos  art.  31 e 74 da Constituição Federal, bem como 

nos termos da Resolução n° 332/2016, de lide abril de 2016 que regulamenta as atribuições dos 

cargos de provimento efetivo e em comissão da Câmara Municipal de Araguaina e demais normas que 

regulam e prevê as atribuições do Controle Interno perante à Administração Pública, assim como sua 

responsabilidade. 

0 procedimento licitatório tem como finalidade garantir a seleção da melhor proposta para a 

Administração, bem como permitir a participação isonômica dos interessados e deve fundamentar-se nos 

princípios que regem ao Direito Administrativo, além daquele especifico das Licitações e Contratos, 

conforme as disposições da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei n° 10.520 de 17 

de junho de 2002 que institui a modalidade de Licitação denominada Pregão e demais legislações 

pertinentes ao procedimento licitatório. 

Nesse sentido, passamos à análise dos atos processuais. 

RELATÓRIO 

1. Trata-se de procedimento licitatório da modalidade  Prep)  Presencial, do tipo Menor 

Prego Global, objetivando a Contratação de Empresa especializada em implantação e prestação de 

serviços de locação Sistema  Web  on-line (Softwares) que atendam legislações especificas nos módulos 
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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, banco de dados com armazenamento nas 

nuvens, tudo em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para 

atendimento à Legislação vigente e ás normativas do Tribunal de Contas, em atendimento a Câmara 

Municipal de Araguaina; 

2. Consta nos autos a solicitação do Gabinete da Presidência e Memorando da Diretoria 

Administrativa para a abertura do Processo Licitatório direcionado ao Departamento de Compras e 

Licitações, em seguida, consta Termo de referência devidamente assinado pelo setor responsável; 

3. Consta em fls. 025 a 044, 03 (três) pesquisas de pregos de 02 (duas) empresas: 

MEGASOFT INFORMÁTICA LIDA — CNPJ: 37.615.788/0001-50; ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI — 

CNPJ: 02.014.483/0001-09; 

4. Após pesquisa de pregos, consta em fls. 046, declaração de disponibilidade orçamentária 

regularmente indicando dotação orçamentária, na forma exigida pelo  art.  55, inciso V da Lei 8.666/93; 

bem como confirmação de Disponibilidade de Financeira devidamente assinada pela Coordenadora 

Financeira deste Poder Legislativo Municipal; 

5. Consta memorando do Pregoeiro enviando a minuta do edital e seus anexos à Procuradoria 

Jurídica da CMA para manifestação técnico jurídico; 

6. Consta em fls. 099 a 103, parecer jurídico favorável à minuta do Edital e seus Anexos, 

quanto as suas legalidades previstas em Lei, devidamente assinado pelo Procurador Jurídico da Câmara 

Municipal de Araguaina, o que atende o parágrafo único do  art.  38 da Lei 8.666/93; 

7. Após parecer jurídico favorável à minuta do edital e seus anexos, consta em fls. 104, 
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Autorização do Presidente da CMA para a abertura do certame devidamente assinada; 

8. Em sequência, consta em fls. 105, despacho do pregoeiro autuando o processo, e em fls. 

105-A e 105- consta a Portaria bem como sua Publicação que dispõe a nomeação do Pregoeiro e da 

equipe de apoio da Câmara Municipal de Araguaina para realização de procedimentos licitatórios, como 

exige o Inciso Ill, do  art.  38 da Lei 8.666/93; na sequência em fls. 106 a 154 consta versão final do edital 

do pregão devidamente assinado pelo Pregoeiro Oficial e membros da Comissão de Licitação; 

9. Até o momento, verifica-se que o processo se encontra devidamente autuado e enumerado, 

com a descrição sucinta do objeto, bem como o pedido acompanhado de descrição detalhada do objeto 

e autorização da autoridade competente, o que atende o caput do  art.  38 da Lei 8.666/93;  

"Art.  38. 0 procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 

processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de 

seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 

juntados oportunamente: " 

10. Consta a publicação do extrato do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado do 

Tocantins - Edição N° 5787, Ano XXXIII de 12 de fevereiro de 2021 e no Diário Oficial do Município de 

Araguaina — Edição N° 2.245 de lide fevereiro de 2021, (fls. 156 e 157). Na forma do  art.  21, Inciso II e 

Ill, §1°- e Inciso  III  do § 2° da Lei 8.666/93;  

Art.  21. Os avisos contendo os resumos dos editais das 

concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, 

embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser 

publicados com antecedência, no  minim,  por uma vez: 

II- no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, 

respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da 

Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; 

Ill - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se 

Rua das Mangueiras, n° 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I CEP - 77.804 110 
Fone: (63) 3416-0401 - (63) 3416-0402 I www.araguaina.to.leg.br  I portalaraguaina.to.legle. 



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

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

houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será 

realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o 

bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, 

utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de 

competição. 

§ 12 0 aviso publicado conterá a indicação do local em que os 
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as 
informações sobre a licitação. 
§ 22 0 prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será: 
(..) 

Ill  - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados 

na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão; 

11. Consta nos autos e-mails  referentes à solicitação do edital de empresas interessadas no 

certame; 

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

la  fase da licitação via Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública — Licitações, Contratos e 

Obras (SICAP-LCO) do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme recibo de entrega 

constante em fls. 162; 

13. Em sequência, documentos de credenciamento juntados em fls. 163 a 197, todos com 

vigência e aptos a comprovar o previsto no edital do certame; 

14. Original da proposta de pregos e documentos que os instruem constantes em fls. 199 a 

230; 

15. Constam em fls. 232 a 266, habilitação jurídica e financeira da empresa; 

16. A Ata de Julgamento do Pregão Presencial N° 00312021, do tipo Menor Prego Global, é 

datada de 03/03/2021, fls. 267 a 270, na qual o Sr. Pregoeiro e equipe de apoio procedeu a abertura 

realizando o credenciamento das empresas que compareceram na sessão pública de licitação, sendo 
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elas: MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA — CNPJ: 37.615.788/0001-50, com proposta inicial de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) de valor mensal e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) de valor anual; 

e a empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI — CNPJ: 02.014.483/0001-09, com proposta inicial de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de valor mensal e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) de valor 

anual. Após as propostas terem sido declaradas regular, deu-se inicio à fase de lances, onde a empresa 

ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI deu lance de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de valor 

mensal e R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) de valor anual. E a empresa MEGASOFT 

INFORMÁTICA LTDA não disputou por menor valor com a concorrente. Assim, logo após, analisou-se a 

documentação da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI e a mesma foi declarada HABILITADA, 

sendo então declarada a empresa vencedora do certame com Menor Prego Global de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) de valor mensal e R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) de valor anual. 

Ainda na sessão, a empresa MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA informou a intenção de interpor recurso 

questionando a validade do contrato social da concorrente, no entanto não houve manifestação por 

recurso administrativo dentro do prazo estabelecido; 

17. Consta em fls. 271 a 272, mapa de julgamento da sessão resumido; 

18. Consta em fls. 273, oficio n° 01/2021 da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI ao 

Pregoeiro Oficial solicitando informação referente ao Pregão Presencial N° 003/2021, Processo 

Administrativo N° 059/2021; 

19. Em sequência, consta em fls. 275, oficio do Pregoeiro n° 003/2021 convocando a empresa 

ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI para apresentação do Sistema objeto de licitação do Pregão 

Presencial No 003/2021; 

20. Após a Apresentação do Sistema pela empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, 

realizada no dia 12 de abril de 2021, às 9h, na Presidência da Câmara Municipal de Araguaina, consta 

nos autos os relatórios de análise e julgamento emitidos pelos responsáveis dos Departamentos deste 

Poder Legislativo Municipal. A começar pelo Relatório de Análise e Julgamento emitido pelo 
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Departamento de Compras e Licitações, observa-se que, conforme planilha constante no relatório com 

as mesmas especificações dos serviços do Termo de Referência do Edital, a empresa não atende os 

itens 1.5.6; 1.5.7; 1.5.17; 1.5.23; 1.5.25;1.5.42, dessa forma o Departamento de Compras e Licitações 

decide por REPROVAR o Sistema da empresa. No relatório do Departamento de Contabilidade, 

percebe-se que a empresa também não atende alguns itens básicos tais como 1.3.21 e 1.3.22, além de 

analisarem o funcionamento do sistema da empresa em outros órgãos públicos e constatarem 

divergências de valores em relatórios contábeis em desacordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade, bem como as determinações exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, 

assim o mesmo decide por REPROVAR o sistema por não obter resultado satisfatório. A conclusão do 

Departamento Financeiro REPROVA o sistema por não atender os itens 1.4.3; 1.4.6; 1.4.7; 1.4.8; 1.4.9; 

1.4.17. 0 Departamento de Recursos Humanos decide pela REPROVAÇÃO do Sistema, pois, 

conforme relatório, a empresa além de não atender alguns itens, atende parcialmente outros e muitos 

não foram demonstrados na apresentação. No Relatório do responsável pelo Portal da transparência 

são demonstrados que a empresa não cumpre algumas exigências. Assim como no Relatório do 

Departamento de Almoxarifado e Patrimônio que relaciona os itens não atendidos e REPROVA o 

sistema (relatórios em fls. 278 a 306); 

21. Consta nos autos Relatório de Análise Técnica deste Controle Interno, contestando o 

Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela Empresa na sessão de licitação, pois, conforme 

documentação anexa ao relatório, verificou-se erros de remessa que estavam diretamente 

vinculados ao sistema da empresa. Além da ressalva da incapacidade de a empresa atender ás 

demandas necessárias da  Camara  Municipal de Araguaina (em fls. 307 a 324); 

22. Consta em fls. 325 a 326, Relatório Geral do Pregoeiro Oficial, que, baseado nos 

Relatórios de Análise e Julgamento emitidos pelos Departamentos, inclina-se por não aceitar a 

Proposta da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI. No entanto, pede esclarecimentos a mesma, 

quanto aos itens não atendidos dos serviços específicos do Termo de Referência do Edital; 

23. Consta em fls.329 a 326, documento de esclarecimento da empresa ECO AÇU 
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TECNOLOGIA EIRELI em resposta aos Relatórios de Análise e Julgamento que contestam o não 

atendimento de serviços específicos do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial N° 

003/2021; 

24. Consta em fls. 338 a 340, Decisão do Pregoeiro que resolve DESCLASSIFICAR a proposta 

da empresa ECO AN TECNOLOGIA EIRELI; 

25. Consta em fls. 341 a 345, parecer jurídico, que opina que a decisão do pregoeiro se 

encontra dentro da legalidade para a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa ECO AN TECNOLOGIA 

EIRELI, devidamente assinado pelo Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Araguaina; 

26. Dessa forma, consta nos autos, em fls. 347, oficio do pregoeiro convocando a empresa 

MEGASOFT INFORMÁTICA LIDA (2° colocada do Procedimento Licitatório) para apresentação do 

Sistema objeto de licitação do Pregão Presencial N° 003/2021; 

27. Consta em fls. 349 a 360, Relatório Geral dos Departamentos e do Pregoeiro Oficial 

quanto ao Julgamento da proposta do sistema apresentada pela empresa MEGASOFT INFORMÁTICA 

LIDA, que, por unanimidade, APROVAM o sistema apresentado. Pois cumpre as exigências, atendendo 

aos itens de serviços específicos do Termo de Referência do Pregão Presencial N° 003/2021. 0 mesmo 

se encontra devidamente assinado pelos responsáveis dos Departamentos deste Poder Legislativo, bem 

como pelo Pregoeiro Oficial; 

28. Em fls. 342 a 394, consta habilitação jurídica e financeira da empresa MEGASOFT 

INFORMÁTICA LIDA, a mesma estando apta e habilitada à contratação;  

29. Por fim, consta a proposta de pregos realinhada da empresa MEGASOFT INFORMÁTICA 

LTD A; 
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José  Denis  
Analista 
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Araguaina-TO, lide maio de 2021. 
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CONCLUSÃO 

Este Controle Interno, em suas considerações, verificou que, após análise detalhada dos atos 

procedimentais, conclui-se, que com base nas regras dispostas pela Lei n* 8.666/1993, Lei n° 

10.520/2002, e demais instrumentos legais correlatados, o referido processo se encontra revestido de 

todas as formalidades legais, e recomenda a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do objeto da referida 

licitação em favor da Empresa MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, bem como o prosseguimento do 

processo para os demais atos formais. 

Salvo melhor juizo é o parecer. 
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