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PARECER LICITAÇÃO Nº 062/2021-PGMI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº PE 9/2021-015-FME 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO  

OBJETO: COMPRA DE KIT´S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 

FORNECIMENTO AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DURANTE A 

PANDEMIA DA COVID-19 
 

 

01 – RELATÓRIO 
 

Esta Procuradoria recebeu o procedimento de licitação ao norte referenciado, para 

fins de emissão de Parecer Consultivo acerca da documentação, minutas e 

despachos apresentado para realização do certame licitatório na modalidade 

Pregão Eletrônico. Ressalte-se, que o presente parecer, não tem caráter vinculativo 

e nem decisório, e deve ser submetido à apreciação da autoridade superior, 

evidentemente, sem nenhuma obrigação de acatamento, sendo certo, que há a 

existência de divergências no que tange à interpretação da norma que rege a 

presente matéria.  

 

Constam dos presentes autos, os seguintes documentos: 

 

1 – Ofício n° 10/2021, de autoria do senhor Secretário Municipal de Educação; 

2 – Termo de Referência 

3 – Solicitação de Despesa nº 20210413001; 

4 – Autorização Para Abertura de Licitação Pública, assinada pelo senhor Prefeito 

Municipal; 

5 – Instauração de Processo Administrativo; 

6 – Solicitação de Pesquisa de Preço referente à contratação de empresa 

especializada para aquisição de kits de alimentação escolar 

7 – Despacho apresentando pesquisa e cotação de preços de diversas empresas 8 

– Tabela Média de preços; 

9 – Despacho solicitando manifestação sobre existência de dotação orçamentária 

para cobertura das despesas; 

10 – Manifestação do Setor de Contabilidade informando existir Crédito 

Orçamentário para atividade: 12.306.0010 2.015, classificação econômica 

3.390.30.00; 
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11 – Despacho da SEGPLAF endereço ao senhor Prefeito Municipal, solicitando 

autorização para abertura de processo licitatório;  

12 – Autorização do Secretário Municipal de Saúde para abertura do procedimento 

licitatório; 

13 – Despacho do senhor Prefeito Municipal à Procuradoria solicitando Parecer 

jurídico s obre o procedimento; 

14 – Minuta de Edital de Pregão Eletrônico com seus anexos. 

 

Em apertada síntese, é o Relatório. Passemos a análise jurídica e regularidade: 

 

 

02 - FUNDAMENTAÇÃO 
 

Trata-se de processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios no formato 

de kit´s alimentação, composto de: arroz, flocão de milho, óleo, leite em pó, 

açúcar, feijão, biscoito água e sal, coxa e sobrecoxa de frango et., para suprir as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos, 

haja vista, que a grande maioria é composta de pessoas de baixa renda, bem como, 

é cediço que alguns, tem como única alimentação, a merenda escolar. 

 

Justifica-se a necessidade de aquisição desses produtos, pois os mesmos são 

fornecidos em como kit alimentação, no formato de cesta básica e que serve para, 

pelo menos, minimizar a carência alimentar dos alunos que não estão assistindo 

aula presencialmente, mas, nem por isso deixam de se alimentar, e como já citado, 

a grande maioria, tem na merenda escolar, sua única fonte de alimentação. 

 

NO MÉRITO 
 

Inicialmente é importante mencionar a obediência ao que deve ser seguido pela 

administração durante a fase preparatória, ou seja, a autoridade competente, 

justifica a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências 

de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 

inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para 

fornecimento e, ainda, a definição indispensável elementos técnicos sobre os quais 

estiveram apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 

promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados.  
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CONCLUSÃO:  
 

Ante o exposto, já que o processo atende as exigências contidas na Lei nº 

10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como o 

Decreto nº 10.024/2019, tanto no Edital como na minuta de Contrato 

Administrativo, somente opinamos pelo prosseguimento do presente processo 

licitatório, sendo certo que, devem ser observados requisitos da legislação, como 

à publicação dos atos para a lisura da realização do certame licitatório pretendido 

nesta modalidade  de Pregão Eletrônico,  que tem como objeto o acima descrito, 

podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e 

seus anexos.  

 

Assim sendo, O PARECER É FAVORÁVEL ao prosseguimento do presente 

certame licitatório, com a necessária publicação do aviso de licitação, nos termos 

do Diploma Legal acima referido, devendo, este Parecer, ser submetido à 

apreciação da autoridade superior. 
 

 

Itupiranga – Pará, 28 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral do Município. 

Portaria 001/2021 

 

 

 

 


