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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 055/PMS/2022 

Origem: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA 

Assunto: contratação de produtores(as) rurais habilitados(as) para fornecimento de Gêneros 

Al imentíc ios da Agricultura Famil iar dest inado a  Al imentação dos a lunos matr iculados 

nas unidades de ensino  do município  Sapucaia – Pará. 

 

I. RELATÓRIO 

 

Trata-se da análise do Processo Licitatório – CHAMADA PÚBLICA Nº 055/PMS/2022, que 

tem por objeto da presente dispensa de licitação a Aquisição de Gêneros Al imentíc ios da 

Agricultura Famil iar  dest inado a  Al imentação dos a lunos matr iculados nas 

unidades de ensino  do município  Sapucaia – Pará. 

 

Constam nos autos do processo: solicitação de abertura de processo administrativo; 

requerimentos e justificativas da respectiva Secretaria; pesquisa de preço; termo de autorização; 

Termo autuação do Processo Licitatório; Decreto que nomeia comissão permanente de 

licitação(CPL); Minuta do Edital e seus anexos. 

 

É o relatório. Passo a análise e fundamentação. 

 

II. DA FASE PREPARATÓRIA DA CHAMADA PÚBLICA 

 

A fase preparatória da chamada pública para aquisição Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar está disciplinada Lei nº 11.947, de 16/07/2009, Resolução n° 06, de 08 de 

maio de 2020. 

 

Nos termos da Lei, deverá a autoridade competente, entre outras especificações, justificar 

a necessidade de contratação e definir o objeto do certame, com a indicação do respectivo preço. 

 

Por sua vez, o referido decreto regulamenta, ao estabelecer as competências dos órgãos 

envolvidos na sua execução, também dispõe acerca de uma série de atos preparatórios que 

devem ser observados. 

 

A par desses elementos, a fase preparatória do pregão eletrônico pode ser sinteticamente 

compartimentada nos seguintes grupos: (i) justificativa; (ii) definição do objeto, (iii) aferição do 
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preço de mercado, e (iv) demais atos preparatórios relacionados da dispensa. Além disso, insta 

verificar a expressa designação da CPL, bem como a regularidade do edital. 

 

V. CONCLUSÃO  

Ante o exposto: 

(i) opinamos pelo prosseguimento do certame licitatório na modalidade de CHAMADA 

PÚBLICA n. 055/PMS/2022, devendo dar cumprimento disciplinada a Lei nº 11.947, de 

16/07/2009, Resolução n° 06, de 08 de maio de 2020, em atenção ao princípio da publicidade, 

juntando-se comprovante de sua publicação ao processo administrativo, obedecendo-se aos 

prazos legais aplicáveis ao procedimento em comento. 

 

(ii) importa destacar que compete a esta Assessoria Jurídica prestar consultoria sob o 

prisma estritamente jurídico, não lhe sendo possível adentrar a análise da conveniência e da 

oportunidade da prática de atos administrativos e nem ainda manifestar-se sobre os aspectos de 

natureza eminentemente técnico-administrativa. 

 

É o parecer, s.m.j., 

 

Sapucaia (PA), em 21 de Novembro de 2022. 

 

 
  
 

 

Mauro Cesar Lisboa dos Santos  

Advogado 

4.288 - OAB/PA 

 

 


		2022-11-21T16:24:31-0300
	MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS:10973435291




