
f
it  

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 00512021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°415/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021 
OBJETO: contratação de empresa especializada, para a prestação dos serviços de Consultoria e 

Assessoria Administrativa/Judicial, nos termos da legislação vigente para a realização de estudos 

técnicos e procedimentos administrativos e judiciais visando a recuperação de verbas RPPS, verbas 

RGPS e/ou  RAT  pagas indevidamente pela Câmara Municipal de Araguaina — TO. 

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 á Administração Pública, assim como sua 

responsabilidade. 

0 procedimento licitatdrio 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 licitatdrio. 

Nesse sentido, passamos à análise dos atos processuais. 

RELATÓRIO 

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

Prego por Item, objetivando a contratação de empresa especializada, para a prestação dos serviços de 

Consultoria e Assessoria Administrativa/Judicial, nos termos da legislação vigente para a realização de 

estudos técnicos e procedimentos administrativos e judiciais visando a recuperação de verbas RPPS, 
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verbas RGPS e/ou  RAT  pagas indevidamente pela Câmara Municipal de Araguaina - TO; 

2. Consta nos autos oficio do Presidente da Câmara Municipal  iá  Superintendente informando a 

necessidade de abertura de processo licitatório. Após consta também a solicitação de Procedimento 

Licitatório através de memorando da Superintendente da Câmara Municipal ao Diretor Administrativo; 

3. 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; 

4. Consta em fls. 016 a 025, contrato de prestação de serviços e proposta de pregos (percentual) 

ofertados da empresa PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LIDA- CNPJ N° 95.867.065/0001-45, 

obtendo assim como base de pregos (percentual) de mercado; 

5. Após pesquisa de pregos, consta em fls. 025 a 027 planilha de comparativo de prego das 

pesquisas realizadas; 

6. Consta em fls. 006 a 015, Termo de referência devidamente assinado pelo setor 

responsável; 

7. Consta em fls. 027, 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; 

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

Jurídica da CMA para manifestação técnico jurídico; 

9. Consta em fls. 076 a 078, parecer jurídico favorável à minuta do Edital e seus Anexos, 
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quanto as suas legalidades previstas em Lei, devidamente assinado pela Advogada da Câmara 

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

10. Após parecer jurídico favorável à minuta do edital e seus anexos, consta em fls. 079, 

Autorização do Presidente da CMA para a abertura do certame devidamente assinada; 

11. Em sequência, consta em fls. 080, despacho do pregoeiro autuando o processo, e em fls. 

081 e 082 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. 083 a 126 consta versão final do edital do 

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

12. 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:" 

13. Consta a publicação do extrato do aviso de licitação no Diário Oficial do Município de 

Araguaina — Edição N° 2.395 de 23 de setembro de 2021 e no Diário Oficial do Estado do Tocantins - 

Edição N° 5935, Ano XXXIII de 24 de setembro de 2021, (fls. 128 e 131). Na forma do  art.  21, Inciso II e 

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

Art.  21. Os avisos contendo os resumos dos editais das 
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concorrências, das tomadas de  preps,  dos concursos e 

dos leilões, embora realizados no local da repartição 

interessada, deverão ser publicados com antecedência, no 

mínimo, por uma vez: 

- 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 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. 
§ 2.2 0 prazo mínimo até o recebimento das propostas ou 
da realização do evento será: 

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

especificados na alínea "h" do inciso anterior, ou leilão; 

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

l a  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. 137; 

15. Em sequencia;  documentos de credenciamento juntados em fls. 138 a 151, todos com 
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vigência e aptos a comprovar o previsto no edital do certame; 

16. Original da proposta de pregos e documentos que os instruem constantes em fls. 152 a 

17. Constam em fls. 157 a 452, habilitação jurídica e financeira das empresas; 

18. A Ata de Julgamento do Pregão Presencial - SRP N° 00512021, do tipo Menor  Prep  por 

Item, é datada de 08/10/2021, fls. 454 a 456, na qual o Sr. Pregoeiro e equipe de apoio procedeu a 

abertura realizando o credenciamento da empresa que compareceu na sessão pública de licitação, 

sendo elas: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA- CNPJ N° 95.867.06510001-45. Após o 

credenciamento, prosseguiu-se com a abertura dos envelopes das Propostas de Pregos da empresa 

credenciada na forma a seguir PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA sendo a vencedora. 

Na fase de lances, sagrou-se vencedora a seguinte empresa com respectivos item e pregos (percentual): 

Fornecedor: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
CNPJ: 95.867.065/0001-45 
Endereço: Rua 03 de Abril, n°62, Centro, Araranguâ - SC 

ITEM QTD. UND. DESCRIÇÃO VALOR  
(%) 

SERV. 

Consultoria 	e 	Assessoria 	Administrativa/Judicial, 	nos 	termos 	da 
legislação 	vigente 	para 	a 	realização 	de 	estudos 	técnicos 	e 
procedimentos administrativos e judiciais visando a recuperação de 
verbas RPPS, verbas RGPS e/ou  RAT  pagas indevidamente pela 
Câmara Municipal de Araguaina - TO. 

20  % 

Assim, logo após, analisou-se a documentação da empresa PUBLICABR CONSULTORIA 

TRIBUTARIA LTDA- CNPJ N° 95.867.06510001-45; onde fora constatado que as mesmas se 

encontravam com os documentos exigidos no edital, sendo assim, declaradas HABILITADAS, e, então, 

vencedoras do certame. 

19. Consta em fls. 457, mapa de julgamento da sessão resumido; 

20. Por fim, consta propostas de pregos realinhadas das empresas; 

155; 



Araguaina-TO, 13 de outubro 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, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto Federal n° 7.892/2009 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 

PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA- CNPJ N° 95.867.065/0001-45; bem como o 

prosseguimento do processo para os demais atos formais. 

Salvo melhor juizo é o parecer. 
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