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RELATÓRIO SOBRE O PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS
Na última terça-feira, dia 30/07/2019, estiveram reunidos no gabinete da
Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação, em Palmas - TO, o Secretário
Renato de Assunção, o presidente da AGETO, Virgílio Azevedo, a
superintendente de Licitações da SEINFRA, Kássia Divina Pinheiro Barbosa, a
deputada federal Professora Dorinha, o presidente a Associação Tocantinense
dos Municípios, prefeito Jairo Mariano e demais membros da diretoria da ATM,
prefeitos: Eduardo, de Piraquê, Fernandes, de Figueirópolis, Pr. João, de
Mateiros e Adriano, de Barrolândia; para deliberarem sobre a aquisição de
equipamentos rodoviários e agrícolas, com recursos alocados por meio de
Emenda da Bancada Federal à LOA/2018, que destinaram R$ 68.635.706,00 à
SUDAM.

HISTÓRICO
A SEINFRA, acolhendo as especificações e os quantitativos apresentados
pela Bancada Federal, formalizou, por intermédio da AGETO, o Convênio
874727/2018 com a SUDAM em 31/12/2018 e, no início deste ano instruiu o
processo administrativo para realização do Pregão Eletrônico nº 001/2019,
marcado para o dia 12/07/2019.
Ocorre que entre o prazo de publicação e o prazo de realização do Pregão
Eletrônico, algumas empresas interessadas no certame apresentaram
questionamentos - o que se configura num procedimento normal em processos
licitatórios. A maior parte desses questionamentos esbarrava nas especificações
dos equipamentos elencados. Com o objetivo de responder cada um dos
questionamentos, decidimos suspender no dia 10/07/2019 o referido Pregão
Eletrônico e comunicamos o Coordenador da Bancada, deputado Carlos
Gaguim. Posterior à suspensão, surgiu à proposta por parte do Coordenador, de
se adquirirem kits com apenas dois ou três itens de equipamentos para
atendimento igualitário a todos os municípios. Como essa proposta não atendeu
aos anseios da maioria dos membros da Bancada Federal e também dos
prefeitos, o Coordenador, por meio da mensagem abaixo, delegou a condução
do assunto à Deputada Professora Dorinha.
COMUNICADO
O coordenador da Bancada do Tocantins, o deputado federal Carlos
Henrique Gaguim comunica que, devido aos diferentes
posicionamentos de alguns congressistas em prol da Emenda de
Bancada de 2018, com o número de convênio 874727/2018 e, por
conta das dificuldades nos procedimentos licitatórios para aquisição
de equipamentos rodoviários e agrícolas, provenientes de emenda
parlamentar da Bancada Federal do Estado do Tocantins, para
atendimento de diversos municípios, essa demanda será tratada
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pela deputada federal Professora Dorinha, que era a responsável
pela coordenação e acompanhamento das emendas no ano de
2018, de forma que o coordenador se responsabilizará pelas
emendas
que
foram
alocadas
em
2019
para
Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Regional,
conforme relatório abaixo:
Educação: R$ 64.467.150,00 - 2 ônibus escolares – um grande e um
pequeno;
Saúde: R$ 206.000,00 para os 139 municípios/ R$ 18.075.324,54
para hospitais regionais / R$ 4.103.139,72 para o hospital do Amor
Segurança Pública: R$ 13.675.565,00 – aquisição de softwares
Desenvolvimento Regional - Ageto: R$ 4.103.139,72 Comboios de
perfuratrizes
O coordenador da Bancada esclarece também buscou resolver, da
melhor maneira possível a questão já citada, através da indicação
de um KIT contendo um caminhão trucado e uma retroescavadeira
sobre rodas com carregadeira para dar celeridade no processo de
licitação o que aconteceria no máximo em 30 dias, mas que devido
desacordo de alguns parlamentares e prefeitos, o parlamentar
destaca que passa a responsabilidade para a deputada Professora
Dorinha, responsável pela coordenação no ano de 2018, em que o
recurso foi de R$ 68.635,706, do convênio 874727/2018, com o
objeto de Aquisição de Máquinas para os municípios tocantinenses
que foi alocado.
Assessoria do coordenador da Bancada
Brasília, 25 de julho de 2019
Diante dessa delegação a Deputada Dorinha solicitou a reunião conjunta
com a SEINFRA e ATM para discussão e solução para o assunto. Após a
manifestação de todos os presentes, decidiu-se que pela apresentação de um
novo Plano de Trabalho à SUDAM, com as alterações necessárias e referendas
técnica e juridicamente pelo Governo do Estado, mantendo-se a configuração
original proposta pelos municípios e referendada à época pela Bancada Federal,
ou seja, com os mesmos equipamentos e quantitativos.
Após a reunião, a SEINFRA passou a analisar os questionamentos e
proceder a elaboração do novo Plano de Trabalho. No dia seguinte, 31/07/2019,
recebemos novo direcionamento da Coordenação da Bancada, que nos solicitou
ofício pedindo autorização da SUDAM para alteração dos equipamentos, sendo
elencados a aquisição de: 10 escavadeiras hidráulicas, 40 caminhões “toco” com
carroceria e o restante dos recursos destinados à aquisição de 105 kits contendo
retroescavadeira e pá-carregadeira.

Rod. TO-010, KM 1, LOTE 11, SETOR LESTE
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-970
Tel: +55 63 3218-7101/7102
www.seinf.to.gov.br

Esse ofício endereçado ao coordenador da bancada foi elaborado e
encaminhado para assinatura do Governador do Estado. Desta forma estamos
aguardando nova decisão. Lembrando que por parte da Secretaria de
Infraestrutura, Cidades e Habitação buscamos realizar todo o certame licitatório
com a maior transparência e legalidade possível, utilizando o procedimento
previsto no convênio, que é o modelo de pregão eletrônico.
Atenciosamente,

RENATO DE ASSUNÇÃO
Secretário de Infraestrutura, Cidades e Habitação

