
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

ASSESSORIA JURIDICA 

Endereço: Rua Bezerra Falcão, 518 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000. Fone: (91) 3256-1748 
Marituba/PA 

 

 

 

P A R E C E R   J U R Í D I C O 
 
 
 
 
Processo Licitatório n.º 101116-01-PMM-SEMADS  

Modalidade: Pregão Presencial SRP n.º 001/2017PP-SEMADS-PMM. 

Objeto: Registro de preços para Futura e Eventual Aquisição de 

Gêneros Alimentícios Perecíveis, não Perecíveis e 

Hortifrutigranjeiros destinados a atender as demandas da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

de Marituba/PA. 

 
 
 
 

EMENTA: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SRP. 

PREGÃO PRESENCIAL. FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E 

HORTIFRUTISGRANJEIROS. ABERTURA. 

SESSÃO REALIZADA. ATA DA SESSÃO. 

RELATÓRIO. ANÁLISE JURÍDICA. 

 
 
 
 
 

 

RELATÓRIO 

 

1. Trata-se de Certame Licitatório, na modalidade Pregão 

Presencial, sob o Sistema de Registro de Preços, cujo 

objeto versa acerca da Aquisição de Gêneros Alimentícios 

Perecíveis, não Perecíveis e Hortifrutigranjeiros 

destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal 

de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/PA,  o  

qual  se  submete  a  análise  e apreciação desta  

assessoria, pelo  Coordenador de  Licitação  e  Contratos, 

constituído através da Portaria n.º 002/2017 de 05 de 

janeiro de 2016, acerca dos procedimentos formais e legais 

que o compõem. 
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2. Ressalta que o procedimento instaurado tem sua necessidade 

fundamentada e justificada por intermédio do Diretor 

Administrativo e Financeiro, instruído pela Diretoria 

Técnica, que solicitou às Gerências o quantitativo 

necessário para atender às necessidades de cada unidade 

socioassistencial, que fora devidamente aprovada pela 

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social que, 

sobretudo, o fez tendo por escopo as atividades fins desta 

Secretaria, bem como, o interesse público da 

Administração, tendo sido formalizado, neste contexto, o 

Termo de Referência contendo os itens, suas descrições, 

cumulados com a junção dos quantitativos levantados por 

cada unidade socioassistencial, tudo com a finalidade de 

atender a demanda desta SEMADS. 

 

3. Assim, foram os autos remetidos à Coordenadoria de 

Compras, para cotação de preços, que encaminhou a 

solicitação de pesquisa às empresas, todavia, alguns itens 

não alcançaram a quantidade mínima de 03 cotações para 

obtenção do preço médio. Desta feita, se procedeu à 

pesquisa de mercado in loco, justificando as razões para 

tanto, inclusive quanto à pesquisa feita por meio 

eletrônico dada a natureza do produto e a carência do 

mercado local em relação às especificações de alguns 

itens. Realizada a cotação, fora formalizado o Mapa 

Comparativo, para obtenção do valor médio. 

 

4. Em se tratando de Sistema de Registro de Preço, restou por 

dispensado o encaminhamento ao Setor de Contabilidade para 

disponibilização de Dotação Orçamentária, bem como, à 

Ordenadora de Despesa, para elaboração de Declaração 

Orçamentária e Financeira. 
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5. Autorizada a abertura do Procedimento Licitatório, foram 

os autos remetidos à Coordenadoria de Licitação e 

Contratos para elaboração da Minuta do Edital e de seus 

anexos, os quais foram previamente analisados e aprovados 

por esta assessoria, à luz do que dispõe o art. 38 da Lei 

de Licitações e Contratos que, por força de seu inciso VI, 

combinado com § 4º do art. 9º do Decreto n.º 7892/2013, 

que fora incluído pelo Decreto n.º 8.250/2014, restou 

consumada no Parecer Jurídico Preliminar. 

 

6. Deu-se seguimento ao Certame, com a Publicação do Edital, 

em todos os meios legais e exigíveis (Quadro de Avisos do 

Poder Executivo Municipal, Portal do Jurisdicionado, 

Jornal de grande circulação local, D.O.E e D.O.U), com do 

devido respeito ao art. 4º, V da Lei 10.520, considerando 

que a Publicação ocorreu em 18/01/2017 com a abertura da 

sessão para 31/01/2017. 

 

7. Em consonância ao que dispõe o art. 32, § 5º, segunda 

parte da Lei n.º 8.666/1993 c/c art. 4º, inciso IV e art. 

5º, inciso III da Lei n.º 10.520/2002, constam nos autos o 

recibo de entrega do Edital às Empresas A.A Santos 

Distribuidora de Alimentos Eireli-ME, Tríade Comércios e 

Serviços LTDA-ME, Santos & Souza Comércio e Serviços LTDA-

ME, Guarani Comércios e Representações LTDA-ME, Divale 

Serviços e Comércios, Materiais de Expediente e 

Informática LTDA-ME,  T.P Muniz Lucas & Cia LTDA, Santa 

Marta Distribuidora LTDA, Nutrixx Suplementos Alimentares 

LTDA-ME, Massari Norte Comercial Eireli, Marajó Fruit do 

Pará Industria e Comércio LTDA-EPP, Estrela Fornecimento 

Eireli e, por fim, G.R.S Eireli EPP. 

 

8. Compareceram à sessão as Licitantes A.A Santos 

Distribuidora de Alimentos Eireli-ME, Divale Serviços e 

Comércios, Materiais de Expediente e Informática LTDA-ME, 
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Guarani Comércios e Representações LTDA-ME, T.P Muniz 

Lucas & Cia LTDA, Santa Marta Distribuidora LTDA, Nutrixx 

Suplementos Alimentares LTDA-ME, Massari Norte Comercial 

Eireli, Marajó Fruit do Pará Industria e Comércio LTDA-EPP 

e R&C Martins Comércio LTDA-ME. 

 

9. Em conformidade com o Item 07 do Instrumento Convocatório, 

bem como, ao disposto no art. 4º, VI e VII da Lei 

10.520/2002, aberta a sessão, as Licitante apresentaram 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação, bem como, os demais documentos 

para credenciamento, tendo sido declaradas aptas à 

participação das demais etapas do certame. 

 

10. Desta feita, se procedeu à fase de entrega dos 

envelopes contendo as Propostas de Preços, que foram 

recebidos, conferidos e rubricados por todos os presentes 

e após atestada a integridade dos lacres, os envelopes 

foram abertos contendo as respectivas propostas comerciais 

que foram rubricadas em todas as páginas, pelo os que ali 

se faziam presentes, as quais foram devidamente acatadas, 

em consonância com o disposto no art. 4º, X da Lei 

10.520/2002.  

 

11. Em ato contínuo, se deu início à fase de lances 

verbais, cuja planilha encontra-se anexa à Ata de Sessão 

de modo que alguns itens puderam ser negociados, nos 

moldes no inciso XI, do artigo supracitado.  

 

12. Considerando a quantidade de itens do certame, o 

Pregoeiro restou por suspender a sessão até às 09h00min do 

1º de fevereiro, entretanto, não se vislumbrou na Ata de 

Sessão as assinaturas das empresas Santa Marta 

Distribuidora LTDA que, consoante afirmado pelo pregoeiro 

no Relatório, a Licitante se ausentou no decorrer do 
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certame, sem manifestar intenção de desistência, bem como, 

da Empresa Nutrixx Suplementos Alimentares LTDA-ME. Muito 

embora se observe rubricas em margens diversa, no espaço 

reservado à assinatura, não se vislumbra a firma do 

Licitante.    

 

13. Aberta a sessão na data e hora designadas, se deu 

continuidade ao certame com lances verbais e passada a 

fase de negociação, em consonância com o art. 4º, inciso 

XVII da Lei n.º 10.520/2002, se sagrou vencedora as 

Licitantes indicadas no Relatório. 

 

14.  Em Continuidade, procedeu-se a abertura do envelope de 

habilitação, pelo o que dispõe o art. 4º, XIII da Lei 

n.º 10.520/2002, que igualmente foi conferido e 

rubricado por todos os presentes e após atestada a 

integridade dos lacres, o pregoeiro, por razões de 

esgotamento do horário de expediente, suspendeu a sessão 

para o dia 03 de fevereiro. Quanto à assinatura da Ata 

no momento de abertura da Sessão, se observou ainda a 

pendência de assinaturas das Empresas A & A Santos 

Distribuidora de Alimentos Eireli-ME e Divale Serviços e 

Comércios, Materiais de Expediente e Informática LTDA-

ME. Muito embora se observe rubricas em margens diversa, 

no espaço reservado à assinatura, não se vislumbra a 

firma do Licitante. 

 

15. Iniciada a sessão, o pregoeiro procedeu a abertura dos 

envelopes de habilitação, que foram semelhantemente 

rubricados em todas as páginas, pelo os que ali se 

faziam  presentes e  após  a  análise, verificada 

regularidade da  documentação, inclusive, através da 

autenticidade das Certidões apresentadas, as Licitantes 

declarada vencedoras, foram habilitadas. Tudo 

devidamente registrado em Ata assinada por todos os 
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presentes e apontado no Relatório final do Pregoeiro, 

após o recebimento da proposta consolidada. 

 

16. Desta Feita, atendido ao que dispõe o art. 4º, XXI da 

Lei n.º 10.520/2002, o objeto foi adjudicado aos 

Licitantes vencedores, a saber: Divale Serviços e 

Comércios, Materiais de Expediente e Informática LTDA-

ME, R&C Martins Comércio LTDA-ME, Nutrixx Suplementos 

Alimentares LTDA-ME e Marajó Fruit do Pará Industria e 

Comércio LTDA-EPP, sendo este o estágio do procedimento, 

ora em análise. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

17. Primordialmente se ressalta que  todos  os  atos  

praticados,  suprarrelatados,  encontram respaldo na Lei 

n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, Lei n.º 

10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, 

regulamentada pelo Decreto n.º8.538/2015, bem como, 

DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013. 

 

18. Por conseguinte, se observa que até o presente momento 

o processo licitatório se declina a alcançar a 

finalidade para qual foi instaurado, Futura e Eventual 

Aquisição De Gêneros Alimentícios Perecíveis, Não 

Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para atender às 

demandas desta SEMADS; 

 

 

19. No mais, todas as fases procedimentais ocorreram de 

forma regular e não houve qualquer incidente de mérito 

ou formal capaz a causar qualquer tipo de vicio ao 

certame. 

 

CONCLUSÃO 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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20. Portanto, caracterizada a regularidade nos 

procedimentos realizados que consubstanciam este  processo  

licitatório,  ora  em  fase  conclusiva,  e  estando  

ainda  caracterizado  o atendimento ao interesse público, 

esta assessoria jurídica, resguardado o poder 

discricionário do gestor público quanto à oportunidade e 

conveniência da prática do ato administrativo, opina pela 

homologação do certame, daí, portanto, não vislumbrando 

qualquer irregularidade e/ou  ilegalidade  no  processo  

licitatório  em  comento. 

 

21. Ressalta estar plenamente justificado, instruído com as 

documentações necessária à contratação, desde que, em 

tudo, observada as formalidades legais pertinentes, com as 

publicações dos atos de homologação e extrato do contrato 

firmado. 

 

22. Ad Postremum, frisa que, por se tratar de Registro de 

Preço, consoante dispõe o inciso IX, art. 9º do Decreto 

n.º 7892/2003, deverá ser realizada periodicamente 

pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade. 

 

Nestes termos, é o Parecer. S.M.J 

 

Marituba, PA, 16 de fevereiro de 2017. 

 

 

_________________________ 

Aline Santos Guzzo 

Assessora Jurídica 

Coordenadoria de Licitação e Contratos 
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