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O 22º Promotor de Justiça da Capital, considerando as informações extraídas da representação
da Sociedade Civil Organizada do Estado do Tocantins, em anexo, no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo art. 129, inc. III da Constituição e pelo art. 8º, § 1º, da Lei Ordinária 7.347,
de 24 de julho de 1985 e legitimado no art.  1º, inc. IV c/c art.  5º inc. I,  ambos do referido
estatuto infraconstitucional, resolve instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO,
considerando como elementos que subsidiam a medida, o seguinte:

1. Origem: representação da Sociedade Civil Organizada do Estado do Tocantins.

2. Investigado(s): A apurar;

3. Objeto do Procedimento: Averiguar as seguintes irregularidades no Pregão Presencial nº
03/2017 da Câmara Municipal de Palmas: (a) inadequação da via eleita referente a modalidade
licitatória escolhida em detrimento do pregão eletrônico; (b) ausência de estudos comparativos
da vantajosidade entre a aquisição e locação de veículos; (c) a compatibilidade entre a locação
de veículos e a utilização de verba de gabinete para a locação de veículos.

4. Diligências:

4.1. Afixe-se cópia da presente portaria no local de costume, observando as demais disposições
da Resolução n.° 003/2008/CSMP/TO;

4.2. Expeça-se ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Palmas para que, no prazo de 10
(dez) dias, preste os seguintes esclarecimentos: (a) no procedimento licitatório foi justificado a
utilização  do  Pregão  Presencial  ao  invés  do  Pregão  Eletrônico;  (b)  foi  realizado  a  estudos
comparativos da vantajosidade entre a aquisição e a locação de veículos; (c) se foram utilizados
recursos da cota de gabinete, referente aos meses de outubro/2017 a fevereiro/2018, na locação
de veículos pelos vereadores. Caso positivo, que sejam encaminhadas cópia das notas fiscais,
com a relação individualizada de cada parlamentar; (d) a relação dos vereadores que utilizaram
os veículos; (e) cópia da Resolução nº 176/2015, bem como as regulamentações do pregão na
modalidade eletrônica e a regulamentação do sistema de registro de preço; (f) cópia integral do
processo licitatório;

4.3. Expeça-se Ofício ao Tribunal de Contas, solicitando a seguinte consulta: (a) há eventual
normativa na orientação dos gestores utilizaram o pregão eletrônico nas licitações; (b) houve
eventual prejuízo ao erário com a locação de veículos ao invés das suas aquisições, constante no
Pregão Presencial nº 03/2017 da Câmara Municipal de Palmas;

4.4. Após, o cumprimento da diligência acima, volvam-me os autos conclusos.
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