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de Licitação 

RELATÓRIO OPINATIVO PARA APLICAÇÃO DE MODALIDADE E ANÁLISE DE 

MINUTA DE EDITAL 

 

REFERÊNCIA: 9/2019-070203– CPL/PMMB 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019-070203 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE 

MAGALHÃES BARATA. 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

À Procuradoria Jurídica Municipal, 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão apresento manifestação prévia acerca da Aquisição 

de Gêneros Alimentícios, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da 

rede de ensino no Município de Magalhães Barata, objetivando a emissão de Parecer Jurídico prévio aos 

procedimentos até então adotados e à minuta de contrato.  

Face à solicitação da Secretaria requisitante e ao encaminhamento do Exmo. Prefeito 

Municipal através do Secretário Municipal de Administração para abertura de procedimento licitatório 

em fase interna para o objeto em questão, tenho a me - manifestar: 

ANTECEDENTES 

A motivação inicial parte da Secretaria Municipal de Educação, conforme Solicitações e 

Termo de Referência constantes dos autos;  

Com o objetivo de atender ao que estabelecem as normas para a execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, que tem sua fundamentação legal nos artigos 205 e 208 da 

Constituição Federal, na Lei Complementar nº101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na Lei nº 

10.172, de 09 de janeiro de 2001, na medida provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, nas 

Resoluções do FNDE/MEC/CD nº 23, de 24 de abril de 2006 e nº 32, de 10 de agosto de 2006 e lei nº 

11.947 de 16 de junho de 2009, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos educando, garantindo-

lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria Interministerial nº. 

1.010, de 08 de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde. Considerando a universalidade 

do atendimento escolar gratuita, para atender as necessidades nutricionais dos alunos e à formação de 
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hábitos alimentares saudáveis, durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o seu 

crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, através de cardápio diversificado e 

regionalizado. 

No que tange a presente contratação, esta se justifica pela necessidade de manter a 

Contratação de Empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, para os alunos da rede de ensino no Município de Magalhães Barata, que atende a 

Secretaria Municipal de Educação. Evitando desta forma prejuízos para o funcionamento das atividades 

escolares deste município.  

Foram realizadas pesquisas de preço de mercado entre empresas do ramo pertinente, 

evidenciadas pelo mapa comparativo de preços, acostado aos autos, o qual estima média por itens 

unitários e também de forma global para o período pretendido.  

Em consulta, o Setor de Contabilidade ratificou a existência de recursos orçamentários ao 

custeio da despesa estimada. 

Deverá ser adotada a modalidade de pregão para a aquisição de bens/ serviços comuns regida 

pela Lei 10.520/ 2002. Solicita que a contratação dos serviços seja efetuada por meio do sistema de 

registro de preço, a qual permite a esta Secretaria realizar suas aquisições em consonância com as 

demandas surgidas, sem a necessidade de previa manifestação orçamentaria, salvaguardando-se de 

qualquer excesso, quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para aquisição 

através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na comercialização 

dos mesmos. Onde a aquisição dos itens é de suma importância para manter o programa nacional de 

alimentação escolar durante o ano letivo de 2019, haja vista que a Constituição Federal de 1988 no 

art.208, inciso VII, através da Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009 preconiza que 

o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em 

todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. E com o intuito de cumprir esse requisito constitucional e 

principalmente de oferecer alimentos variados que proporcionam a todos os educandos a formação de 

hábitos alimentares saudáveis onde notoriamente contribui com o rendimento escolar e também com a 

saúde, atendendo a educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e o ensino 

médio. 

A Formação do Registro de Preços objetiva a racionalização dos gastos públicos e pretende 

gerar maior economia, obtida por meio de ganhos em escala e redução na quantidade de processos 
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licitatórios realizados durante o mesmo exercício financeiro, exercendo, ainda, um excelente 

comparativo dos valores praticados no mercado. 

ENQUADRAMENTO 

A Lei 10.520/2002, com o amparo subsidiário da Lei 8.666/93, disciplina em seu artigo 1° e seu 

parágrafo único, o uso de Pregão para bens e serviços comuns, o que também é caracterizado pelo 

objeto que se pretende licitar. 

O uso do Sistema de Registro de Preços/SRP para essa aquisição está fundamentado nos 

incisos I e IV, ambos do Artigo 3º do nº 7.892/2013, o qual confere poderes à Administração para 

registrar os preços em ATA, com validade de até 12 (doze) meses, para contratações futuras, facultando 

a Administração efetivar compras em sua totalidade e/ou parcial dos preços registrados. Tal fato se dá 

em razão da impossibilidade de definir previamente a quantidade exata do objeto a ser adquirido, bem 

como pelas características e natureza do material demandar aquisições frequentes pela Administração. 

OPINO  

Por todas as razões apresentadas em primazia ao interesse público, a comissão definiu pela 

realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preço, do tipo 

menor preço por item unitário, o qual será conduzido pela Pregoeira Municipal. 

Solicito análise tendo em vista os procedimentos internos realizados. E que seja elaborado 

parecer jurídico para o prosseguimento ou não do processo em fase externa. 

Segue em anexo Minuta do Edital, conforme a referida modalidade, e demais documentos 

componentes do Processo. 

Atenciosamente,  

 

 

Presidente da CPL 

 
 
 
 
Pregoeiro(a) 
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