
 
 
CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT - SERRAPREV 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 9h00 (nove 
horas), estiveram reunidos nas dependências da sede do Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, situada à Rua 38, n°460-E 
Jardim Floriza, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os membros do Conselho 
Previdenciário do SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 187 de 06 de junho de 
2018, conforme lista de presença anexa a esta ata. Registra-se além dos membros 
do conselho, a presença do Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do 
SERRAPREV. Aberta a reunião o Presidente do Conselho, Senhor Edirson José 
Oliveira, apresentou a pauta única do dia, continuação da análise da possibilidade 
adesão a ata do registro de preço nº 001/2017, do CONSPREV. O Presidente 
apresentou aos membros presente uma decisão do TCU, no processo de Tomada de 
Contas nº 018.901/2013-1, que gerou o Acórdão nº 1401/2014, que em situação 
análoga, decidiu que ata de registro que tenha sofrido suspensão não se prorroga o 
prazo de validade, ultrapassando os 12 (doze) meses por determinação legal. 
Tomando por base a referida decisão, ficou decido por unanimidade pela não adesão 
a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017, promovida pelo CONSPREV. Na 
sequencia foi apesentado oficio do Gabinete do Prefeito endereçado a Secretaria de 
Administração solicitando que sejam tomadas as devidas providências para 
convocação de 01 (um) Contador e 01 (um) Procurador aprovados no último concurso 
público realizado pelo município, os quais serão designados para atuarem junto ao 
Serraprev, sugerindo que tais serviços não fossem objeto de nova contratação. Como 
o processo licitatório modalidade pregão nº 043/2019, não acudiu todos os itens 
licitados, onde houve a participação somente para o item relacionado à Assessoria 
Jurídica, o Prefeito expediu Termo de Homologação e Arquivamento do processo 
administrativo nº 003/2019, determinando o seu CANCECLAMENTO, sugerindo 
adequações ao termo de referência e abertura de novo processo licitatório, excluindo 
os serviços contábeis e assessoria jurídica. Aberta a discussão manifestou-se o 
Conselheiro Caio Garcia da Silveira, alertando que nem todos os itens licitados pelo 
Serraprev foram desertos, uma vez que acudiu um interessado quanto a assessoria 
jurídica. O Conselheiro ainda pontuou que seria o caso de dispensa de licitação com 
base no Art. 24, V, da Lei 8666/93, para os itens que resultaram deserto, mas que não 
seria este o caso da Assessoria Jurídica. Em seguida ainda opinou dizendo que não 
seria mais possível a dispensa em virtude de emergência do inciso IV, do art. 24 da 
Lei 8666, uma vez que este caso já foi utilizando, não cabendo nova prorrogação. Ato 
contínuo, ainda afirmou que caso realmente o Poder Executivo designe servidor 
municipal para prestar assessoria jurídica, haveria causa superveniente podendo a 
partir de então haver justificativa para revogação do contratado, com base no 
interesse público. Após exauridas as divergências, ficou decido por unanimidade pelo 
presente que será feita uma contratação emergencial pelo prazo máximo de 180 
(cento e oitenta), permitido pela Lei nº 8.666/93, com a empresa AGENDA 
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, no mesmo valor que vem 



 
 
sendo praticado R$ 68.098,98 (sessenta e oito mil e noventa e oito reais e noventa e 
oito centavos), até que seja realizado o novo processo licitatório em conformidade 
com a decisão acima, caso transcorra o processo licitatório e a contratação antes 
transcurso dos 180 (dias), o contrato emergencial será rescindido, passando a vigorar 
o contrato decorrente da licitação, o Diretor Executivo do Serraprev tomará as 
medidas necessárias para a efetivação do processo de dispensação de licitação e 
contratação emergencial nos termos decididos, no que o Presidente do Conselho deu 
por encerrada a sessão, cuja ata foi lavra por mim _____(Neuri Eliezer Senger), e será 
encaminhada via e-mail a todos os assinantes da lista de presença desta sessão, e 
ainda,  publicada no site do Instituto. 

 


