
Prefeitura de Tracuateua 
Procuradoria Juridica - PROJUR/PMT 

PARECER JURiDICO n° 083/2021 

PROCESSO N° 2021/092001-PMT 

PARECER: PREGAO ELETRONICO N° 9/2021-00045-SRP-PMT 

SOLICITANTE: COMISSAO PERMANENTE DE LICITA<;:AO. PRESIDENTE DA CPL. 

ASSUNTO: Aquisicao e fornecimento de generos alimenticios, com entrega de forma 
parcelada pelo periodo de 12 (doze) meses, destinados a Secretaria Municipal de 
Educacao, para assim atender as necessidades atinentes ao Programa PNAE (Merenda 
Escolar) 

I - RELA TORIO 

O Presidente da Cornissao Permanente de t.icitacao solicitou parecer jurfdico . . . 
sobre o Prcicesso n°· 2021 /092001 a ser realizado atraves de Pregao Eletronico, o qual 

tern como objeto a Aquisicao e fornecimento de generos alimenticios, com entrega 

de forma parcelada pelo perfodo de 12 (doze) meses, destinados a Secretaria 

Municipal de Educacao, para assim atender as necessidades atinentes ao Programa 

PNAE (Merenda escolar). 

E o relatorio, passo a opinar. 

11 - DOS FUNDAMENTOS 

tnictatmente, ressalta-se que esta procuradoria se atem tao somente as 

questoes de 'Iegatidade das minutas de edital e contrato referentes ao procedimento 

ticttatorio em analise, devendo tal certame ocorrer em fiel obediencia a Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, fugindo a competencia da procuradoria quaisquer 

considerac;:6es sobre o rnerito da presente contratacao e da discricionariedade 

administrativa ao delimitar services tidos como essenciais. 

Os autos do processo em questao estao acompanhados pelo Termo de 

Referenoia, · contendo este os elementos mini mos necessaries a prornocao do 

certarne, havend6 uma suficiente descricao do que se pretende contratar, existe 

tambern recurse orcarnentario que assegure o pagamento das obrigac;:6es a serem 

executadas no exercicio. 
Constam ainda cotacoes de prec;:os, o levantamento de custos, despacho da 

contabilidade, autuacao e minuta de edital. 

No -merito, a contratacao podera ser levada a efeito pela modalidade 

escolhida, ou seja, o.Pregao Eletronico, do tipo menor preco por item, ao amparo da 
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