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PARECER JURÍDICO PRÉVIO 
MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP-

013/2022. 

Ref.: Edital de Licitação referente ao Processo Administrativo 2022015/2022 —

Pregão Eletrônico o13/ 2022, da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, para 
futura aquisição de gêneros alimentícios para cestas básicas, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA. 

Relatório: 

O presente parecer trata da análise do Edital de licitação na modalidade pregão 
eletrônico, registro de preço tipo menor preço, tendo como objeto a escolha da proposta mais 
vantajosa para Contratação de Empresa para aquisição de gêneros alimentícios. 

A licitação será dividida POR LOTE, conforme tabela constante no termo de 
referência, facultando-se ao licitante a participação de quantos forem seus interesses. 

Observa-se que o julgamento será pelo Menor Preço, tendo como parâmetro, Atas de 
Registro de Preços de outros municípios e orçamentos realizados em empresas do ramo. 
Importante destacar que é de responsabilidade da secretaria, toda e qualquer julgamento 
sobre os preços informados, não competindo a esta assessoria, avaliar a procedência e 
regularidade dos valores apresentados pelas empresas que realizaram as cotações. 

É o que há de mais relevante para relatar. 

Fundamentos: 

O procedimento licitatório obedece integralmente a legislação que se aplica a modalidade 
Pregão, sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo. 37: Regula a atuação da 
Administração Pública; Lei Federal n° 8.666, de 21/06/2021: Regulamenta o art.37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providencias, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações; Lei Federal n° 10.520, de 
17/07/2007: Institui, no âmbito da União, estado, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 
art.37, inciso XXI, da constituição federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, Decreto n° 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019, 
Regulamenta o pregão na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços 
comuns de engenharia. 

Observo ainda, que o edital encartado aos autos atende ao que determina o art. 40 da 
Lei n° 8.666/93 trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, as secretarias interessadas, 
a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de que o procedimento será regido 
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pela Lei n° 8.666/93. Além, é claro, do local, dia e horário para recebimento dos documentos 
e propostas de preço. 

Não obstante, constam ainda: o objeto da licitação; os prazos e condições para 
assinatura da ata do certame; as sanções para o caso de inadimplemento; as condições de 
participação das empresas e a forma de apresentação das propostas; os critérios de 
julgamento; o local, horários e formas de contato com o Departamento de Licitação para 
esclarecimento, protocolo de impugnações e recursos administrativos; condições de 
pagamento, critério de aceitabilidade das propostas de preço; critérios de reajustes; e, relação 
dos documentos necessários a habilitação. 

O edital também atende ao que determina o § 2° do art. 40 da Lei n° 8.666/93, trazendo 
em anexo a minuta do contrato, o projeto básico/termo de referência e modelo da proposta de 
preços e de todas as declarações que deverão integrar os documentos inerentes a habilitação. 
A minuta do Contrato está em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo 
em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei n° 8.666/93, 
que assim dispõe: 

Por fim, foi elaborado o edital, com a participação e sob orientação desta Consultoria 
Jurídica, motivo pelo qual podemos atestar que tal instrumento obedece integralmente aos termos 
da Lei 8.666/93, mostrando inclusive um grande zelo para com os interesses da Administração 
Pública, por ser esta a diretriz do Prefeita Municipal e dos Membros da CPL. 

Da mesma forma, a minuta da CONTRATO que acompanha o edital está elaborada nos 
termos da Lei, observando todas as exigências cabíveis, e sendo coerente com as disposições do 
edital. 

Conclusão: 

Por todo o exposto, nossa conclusão é de que o mesmo se encontra em acordo com a 
legislação aplicável, pelo que aprovamos da forma como se encontram, conforme exigência do art 
38, parágrafo único, da lei 8.666/93. 

Desta forma, concluímos que o processo está em condições para que seja iniciada a fase 
decisória, com a Publicação do Edital, e daí passando-se às fases de recebimento e julgamento 
respectivas propostas e da habilitação dos licitantes. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Santa Quitéria do Maranhão/MA, 03 de março de 2022. 

Cleandro Dias Sousa 
Procurador Geral do Município 
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