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CÀMARA MTIMCIPAI DE RIo BRÁNCo - ACRE
CONTROLADORIA GERAI

Parecer nol 330/2021

Processo Ad ministrativo o' : 1821012021

Assunto: licitaçâo para aquisição de serviços e materiais gráficos.

PAtrL{: Gabinete da Presidência

I _ SÍNTESE

Trata-se de pedido de análise e emissão do certificado de conformidade

documental, nos autos do Processo Administrativo n" 1821012021, referente a licitação para

prestação de serviços e materiais gÍáficos para atender as demandas da Câmara Municipal de fuo
Branco - CMRB.

II _ DA ANÁLISE

Em análise aos autos constatamos os seguintes atos processuais

'1. 
O processo em epigrafe encontra-se autuado, protocolâdo e numerado até às folhas

976, contendo, por ora, 05 (cinco) volurires, sendo os Vols. I ao V objeto de análise

desta Controladoria Geral.

2 OF/CMRB/GAPREN'14/202 | e 1312021- solicitando providências quanto ao

oFÍCIo No 03 e o4lzo2llDlLEcIS/CMRB - solicitando material gráfico (fls.

01/06).

3. OFICIO N'001i202 I /GABIFA/CMRB - Fábio Araújo - Vereador (fl . 07)

4. OFÍCrO N' 009/202I/DTRDUCMRB, DrREX (fI 08)

5. Memorando no02lgabinete - Joaquim Florêncio - Vereador (fl. 09)

6. OFÍCrON"013/202r,DrREX/CMRB DIREX(fl. l0)
7. OF/GAB/N"003/2021 Francisco Piaba - Vereador (fl. 11)

8. Peüdo de Bens e Serviços n' 0l12021, datado de 2210612021 - solicitando serviço

e aquisição de materíal gráfico (fls. 12l l4).
9. Termo de Referência (fls. l5/22).

10. Cotações do Sistema de Preços (fls. 231113).

I l. Propostas comerciais, acompanhado das atas e contratos com preços praticados no

mercado (fls. 114/126)

l2 Mapa Comparativo de Preços (fls. 127ll3l ).

13. Nota Tecnica sobre a Pesquisa de Mercado (fls. 1321133).

14. Despacho da DIREX relativo à dotação orçamentária e financeira (Í1. 134).

15. Despacho da Diretoria Financeira relativo à dotação orçamenúria e financeira (fl.

135)

16. Encaminhamento para conhecimento e providências (fl. 136)
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17. Encaminhamento da DIREX para nomeação de Gestor e Fiscal do Contrato (fl.
137).

18. Autorização do Ordenador de Despesa para abertura do procedimento licitatório,
acompanhado da nomeação do gestor e fiscal do contrato (Íl 13 8)

19. Despacho solicitando retificação do mapa comparativo e da dotação orçamentíria
(f'r 13e)

20. Mapa comparativo de preços retificado, acompanhado da ceÍidão processual (fls.
1401r45)

21. Dotação Orçamentaria e financeira retiÍicada (fl. 14ó)

22. Minuta do Edital de Pregão Presenciai para Registro de Preços (SRP) (fls. 1471209).

23. Parecer no 19512021da Procuradoria Judicial e Administrativa (Í1s.2101219).

24. Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços SRP n' 006/2021, bem como
seus anexos com retificaçôes (Í1s. 2361299).

25. Aviso de Licitaçâo do Pregão Presencíal SRP n'006/202i, bem como a publícação

no DOE n" 13.105, p. 55 (fls. 300/30i).
26. Pedido de esclarecimento sobre o edital, solicitado pela empresa G. S. Silveira (fls.

302R04)
27, Despacho da Coordenadoria de Licitações e Contratos informando da

intempestividade do pedido de esclarecimento (fls. 305/306)

28. OFÍCIO N" 183/2021IDIRE)íCMRB - resposta ao pedido de esclarecimento da

empresa G. S. Silveira - EIRELI (fls. 3071310)

29. Documentação das empresas credenciadas na licitação (fls. 31 l/479).
30. Propostas comerciais das empresas credenciadas (fls. 480/558).
3 1 . Ata de abertura do certame do procedimento administrativo n" 18 .210 12021 ,

referente ao Pregão Presencial para RegistÍo de preços n" 00612021, acompanhado

das propostas finais em anexo (fls. 560/610).

32. Documentação de habilitação das empresas nâ licitação (fls. 613i925)
33. ATA REABERTURA DO CERTAME - PROCESSO ADMIMSTRATIVO N'

18.2101202t - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N"
006/2021 (fls. 927 1932).

34. Solicitação de envio de nova proposta financeira ao licitante L F. SOUZA EIRELI
(fls. 933/936).

35. Propostas de preços das empresas vencedoras (fls. 937/951),

36. Solicitação de providências quanto ao não comparecimento da empresa I. F.

SOUZA - EIRELI (fls. 9521956)

37. Nova solicitação de envio de proposta financeira da empresa I. F. SOUZA -
EIRELI (fls. 9571960).

38. Despacho da DIREX solicitando a realização da convocação por meio de edital (fl.
961).

39. Convocaçâo para apresentação de proposta publicada no DOE n" 13.130, fl. 3i,
acompanhado da proposta apresentada pelo cíedor (fls. 9621964)

40. Termo de adjudicação Pregão Presencial SRP n'006/2021 (fls. 965/969). rttt
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41. Despacho da Coordenadoria de Licitações e Contratos Íelativo ao resultado do

certame licitatório n' 006/2021, na modalidade Pregão Presencial SRP (fls.

9701976).

III - DA GESTÃO DO CONTRA.TO

Quanto a gestão contratual, esta Controladoria Geral RECOMENDA que sejam

nomeado o Gestor e o Fiscal do Contrato que será firmado com a empÍesa adjudicada vencedor4

conforrne rege o art. 67 da Lei 8.666193. RECOMENDO ainda que a execução contratual deve

ser reduzida a termo por meio de relatório técnico a relação dos itens executados de forma

detalhada para fins de transparência na execução.

IV - CONCLTISÃO

Ante o exposto, no que tange a legalidade processual, a Procuradoria Judicial e

Administrativa entendeu que o procedimento administrativo de n' 1821012021, cujo objeto é a

contratação de empresa para prestação de serviços gÍáficos e fomecimento de material

confeccionado, necessitando a verificação e adequação aos pontos mencionados no parecer da

procuradoriajudicial e administrativa, a fim de se enquadrar nos pârâmetros legais, para que possa

ser dado prosseguimento ao certame licitatório pretendido, sendo sanado posterionnente.

Quanto ao resultado do Certame Licitatório n" 00612021, na modalidade Pregão

Presencial por SRP, referente ao procedimento administrativo n' 18210/2021, que teve como

objetivo a escolha da proposta mais vantajosâ para o Registro de preço paÍa contrataÇão de empresa

paÍa prestação de serviços gráficos em conformidade com Anexo I - Especificações dos Serviços,

destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Rio Branco.

Houve, no dia 26 de agosto de 2021, às 09:00 horas, a sessào pública da licitação

supracitada, sendo credenciadas as seguintes empresas: CIPRIANI E CIPRIANI LTDA; J, A. DA

SILVA WALTER; JP PUBLICIDADE EIRELI; RIOGRAF EIRELI; C. S. SILVEIRA; I, F.

SOUZA; P L. MARTINI; F B. AMORIMJUNIOR

Dando continuidade ao certame foi abeÍto os envelopes referente às propostas

comerciais, cujo os valores constatados na atâ de sessão pública do dia 2 610812021. sendo realizada

a etapa de lances e negociações com os devidos resultados que seguem: CIPRTANI & CIPRIANI

LTDA vencedora dos itens - l,21,22,25,32,34,37,42,46; G. S. SILVEIRA vencedora dos

itens - 2, 4, 35, 38, 39, 45; JP PUBLICIDADE EIRELI vencedora dos itens - 3, 20, 40, 43,44:.F .

B. AMORIMJUNIOR vencedorados itens -5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13,14, 15, 16, 18, 19,23,

24, 28, 33,36, P. L. MARTINI vencedora dos itens - 17, 2'7, 3l ; .1. A. DA SILVA WALTER

vencedora dos itens 26,30;e a L F. SOUZA vencedora do item 41. Perfazendo a despesa total

de R$ 120.283,50 (cento e vinte mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)
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Portanto, em cumprimento as atribuições institucionais estabelecidas na Lei
Municipal n' 2.019, de 1l de novembro de 2013, esta Controladoria emite seu parecer pela

CONFORMIDADE SEM RESTRIÇOES, opinando pela regular tramitaçâo deste processo para

as devidas provídências quanto a homologação.

Estas as manifestações que nos cabe

fuo Branco - Acre, 29 de setembro de 2021

Thiago Lebre d Oliveira
Contro Geral

Portaria no. 00612021
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