
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

PARECER JURÍDICO. 

 

EMENTA: PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. FASE INTERNA. AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. LEI FEDERAL Nº 11.947/2009. 

PARECER FAVORÁVEL A LEGALIDADE DA MINUTA DE 

EDITAL E A REALIZAÇÃO DO PROCESSO. 

 

 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação – CPL. Prefeitura 

Municipal de Santa Maria do Pará. Secretaria Municipal de Educação. 

 

ASSUNTO: Análise jurídica da minuta de edital e anexos de Chamada Pública. 

 

1. RELATÓRIO: 

Trata-se de processo administrativo originado de solicitação da Secretaria 

Municipal de Educação e encaminhado a esta Assessoria Jurídica, que diz 

respeito à analise de Edital de Chamada Pública para ‘’AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ’’. 

A justificativa da escolha da Chamada Pública  no âmbito da aquisição de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, 

com dispensa de licitação e realização de chamada pública, com recursos 

passados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE no 

âmbito do Programa Naconal de Alimentação Escolar – PNAE está no Artigo 

14 da Lei nº 11.947/2009 e resolução FNDE nº 06 de 8 de maio de 2020. 

 



 

 

 

 

Consta nos autos, que o processo passou pelas autorizações 

necessárias das autoridades competentes, pela colheita de valores de mercado 

dos objetos a serem licitados, pela elaboração de minuta de edital e seus 

anexos (termo de referência, minuta do contrato etc).  

Por fim, verificou-se a obediência aos prazos e aos procedimentos fixados 

em lei. 

Este é o breve relatório. 

 

2- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

Como é conhecido, os bens e serviços de interesse da Administração 

devem ser por ela adquiridos ou contratados por meio de licitação, ressalvadas 

situações específicas previstas na legislação, observado o disposto no inciso 

XXI do artigo 37 da Constituição e especialmente na Lei nº 8.666/1993. 

Nessa lei, que dispõe sobre as normas de licitações e contratos da 

Administração Pública, foram previstas diversas hipóteses de contratação 

direta, classificadas em dispensa ou inexigibilidade de licitação, dispostas nos 

seus artigos 17, 24 e 25, sem prejuízo de outras hipóteses estabelecidas em 

outras leis, como a do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009. 

Os processos licitatórios e os de contratação direta têm, pois, natureza 

instrumental e se destinam a viabilizar o provimento de alguma necessidade da 

Administração, cuja concretização dos seus fins institucionais é capaz de 

proporcionar a satisfação do interesse público. 

No caso em análise, tem como objeto atender a uma missão institucional 

da Secretaria Municipal de Educação, cuja missão institucional é promover o 

direito social da educação preconizado na Constituição da República nos 

artigos 6º e 205, garantindo, dentre outros aspectos, o atendimento dos alunos 

em todas as etapas da educação em relação a necessidades assistenciais 

específicas, na forma prevista no inciso VII do artigo 208 da Constituição, 

dentre eles a alimentação. 

A alimentação escolar foi disciplinada na Lei nº 11.947/2009, por meio da 

qual foi instituído o PNAE, ficando sob a responsabilidade do FNDE os  

 



 

 

 

 

repasses dos recursos federais consignados em orçamento para execução do 

programa. Confiram-se os seguintes dispositivos dessa lei: 

Art. 1o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por alimentação 

escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar, indepen-

dentemente de sua origem, durante o período letivo.  

Art. 2o  São diretrizes da alimentação escolar:  

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compre-

endendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem 

a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, con-

tribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e 

para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com 

a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que ne-

cessitam de atenção específica;  

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo 

de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo esco-

lar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvi-

mento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segu-

rança alimentar e nutricional;  

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados 

na rede pública de educação básica;  

IV - a participação da comunidade no controle social, no acom-

panhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da alimenta-

ção escolar saudável e adequada;  

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos pa-

ra a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzi-

dos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura famili-

ar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as 

comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de 

quilombos;   

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir seguran-

ça alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma 

igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e 

condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção 

específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade so-

cial.  



 

 

Art. 3o  A alimentação escolar é direito dos alunos da educação 

básica pública e dever do Estado e será promovida e incenti-

vada com vistas no atendimento das diretrizes estabelecidas 

nesta Lei.  

Art. 4o  O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvi-

mento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e 

a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por 

meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta 

de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais du-

rante o período letivo.  

Art. 5o  Os recursos financeiros consignados no orçamento da 

União para execução do PNAE serão repassados em parcelas 

aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas 

federais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-

ção - FNDE, em conformidade com o disposto no art. 208 da 

Constituição Federal e observadas as disposições desta Lei.  

§ 1o  A transferência dos recursos financeiros, objetivando a 

execução do PNAE, será efetivada automaticamente pelo 

FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou con-

trato, mediante depósito em conta corrente específica.  

§ 2o  Os recursos financeiros de que trata o § 1o deverão ser 

incluídos nos orçamentos dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios atendidos e serão utilizados exclusivamente na 

aquisição de gêneros alimentícios.  

Nessa mesma lei ficou estabelecido que dos recursos repassados pelo 

FNDE para a execução do PNAE, no mínimo 30% devem ser destinados à 

aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor 

familiar rural e suas organizações, podendo ser dispensada a licitação.  

Nesse sentido, confira-se o disposto no artigo 14 da Lei nº 11.947/2009, in 

verbis: 

Art. 14.  Do total dos recursos financeiros repassados pelo 

FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) 

deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios di-

retamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamen-

tos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas 

e comunidades quilombolas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208


 

 

§ 1o  A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada 

dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços 

sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, obser-

vando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Fe-

deral, e os alimentos atendam às exigências do controle de 

qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a 

matéria.  

O Conselho Deliberativo do FNDE – CD/FNDE, regulamentando a Lei nº 

11.947/2009, editou a Resolução nº 06, de 08 de maio de 2020, que assim 

disciplinou a aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do PNAE: 

Art. 23 A aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do 

PNAE, deverá obedecer ao cardápio planejado pelo 

nutricionista, observando as diretrizes desta Resolução, e 

deverá ser realizada, sempre que possível, no mesmo ente 

federativo em que se localizam as escolas, priorizando os 

alimentos orgânicos e/ou agroecológicos. 

 Art. 24 A aquisição dos gêneros alimentícios com recursos do 

PNAE deverá ocorrer por: I – Dispensa de licitação, por meio 

de Chamada Pública, quando das compras da agricultura 

familiar nos termos do Art. 14 da Lei 11.947/2009 e dos arts. 29 

a 49 desta Resolução, sem prejuízo das demais possibilidades 

de dispensa de licitação previstas na Lei 8.666/1993; 

 II – Licitação, obrigatoriamente na modalidade de pregão, na 

forma eletrônica, nos termos da Lei 10.520/2002 e, 

subsidiariamente, da Lei 8.666/1993.  

Art. 25 Os contratos referentes aos processos de aquisição de 

gêneros alimentícios no âmbito do PNAE são regidos pela Lei 

nº 8.666/1993 e demais dispositivos legais aplicáveis.  

Art. 26 A EEx deverá dar publicidade das informações 

referentes ao processo de aquisição de gêneros alimentícios 

em órgão de divulgação oficial, em sítio eletrônico oficial do 

respectivo ente federativo ou em quadro de avisos de amplo 

acesso público. 

 

Portanto, impõe-se reconhecer a obrigação da Prefeitura Municipal de 

Santa Maria do Pará em promover a alimentação dos alunos da Secretaria 

Municipal de Educação e a possibilidade de aquisição de alimentos da 

agricultura familiar por meio de chamada pública, dispensando-se a licitação. 

Por óbvio, a realização da contratação sob comento pressupõe a 

instauração de processo administrativo, observado o disposto no §único do 

artigo 26 e artigo 38 da Lei nº 8.666/1993. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37


 

 

 

 

Após o início com a requisição elaborada pela autoridade competende, 

conforme referido no Acórdão nº 254/2004 da 2ª Câmara do TCU, com 

justificativas preliminares acerca da necessidade dos produtos a adquirir pelo 

mérito e quantitativos (artigo 15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/1993). 

Além disso, nada obstante a especificidade da contratação, convém que a 

autoridade administrativa competente autorize motivadamente a dispensa de 

licitação e a chamada pública, observadas as diretrizes dos artigos 26 e 38 da 

Lei nº 8.666/1993. 

Deste modo, após a aferição da disponibilidade orçamentária específica 

(FNDE-PNAE) identificando os recursos disponíveis e a reserva mínima de 

30%, são necessários observar os outros diversos dispositivos legais atinentes 

a contratação (v.g. artigos 38, 55, V e 57 da Lei nº 8.666/1993). 

Superada essa fase inicial, deve ser providenciada a elaboração dos 

cardápios da alimentação escolar por nutricionista, incluindo alimentos 

regionais, com respeito às referências nutricionais e aos hábitos alimentares 

locais, conforme a safra, observadas as orientações contidas no manual e 

especialmente as Resoluções do FNDE. 

Passo seguinte consiste na realização de pesquisa de preços dos 

produtos a serem adquiridos, que devem ser compatíveis com os de mercado, 

estabelecidos pela entidade executora e publicados no edital da chamada 

pública. 

Na instrução do processo, observamos também: a) a minuta de edital e 

edital da chamada pública, com as informações suficientes para que os 

fornecedores formulem corretamente os projetos de venda, como tipos de 

produtos, quantidades, cronograma de entregas (diárias, semanal, período de 

fornecimento etc.) e locais de entrega; b) projeto de venda, consistente em 

documento por meio do qual os agricultores familiares formalizarão seu 

interesse em vender sua produção para a alimentação escolar (modelo de 

proposta); c) modelos de declarações; d) contrato de compra, instrumento de 

natureza obrigacional por meio do qual será formalizado o vínculo jurídico entre 

a municipalidade e os agricultores familiares ou suas organizações. 

 



 

 

 

 

Recomenda-se que modelos e orientações de documentação sejam 

empregados os mesmos modelos recomendados pelo FNDE, contendo regras 

como a e a irreajustabilidade e cláusulas tratando das obrigações gerais das 

partes e das penalidades, em atenção aos incisos III e VII do artigo 55 da Lei nº 

8.666/1993. 

Ao analisar a regular instrução do processo, recomendamos a 

APROVAÇÃO da minuta de edital e anexos, devendo ser observados os 

prazos e condições previstas na resolução nº 06/2020. No período estipulado 

devem ser apresentados e recebidos os projetos de venda, com a 

apresentação dos documentos exigidos para a habilitação e seleção dos 

fornecedores. 

Segue-se a classificação das propostas, consoante regras previstas no 

edital, podendo ser exigidas amostras para controle de qualidade do fornecedor 

classificado em primeiro lugar, e assim sucessivamente até a classificação 

necessária para satisfazer as necessidades administrativas especificadas. 

Finalmente, os fornecedores devem ser convocados para assinarem os 

contratos, após o que cabe a entrega dos produtos, emissão de termo de 

recebimento e pagamento, conforme os termos da Resolução e orientações do 

FNDE. 

No que diz respeito à vigência dos contratos, devem ter sua duração 

limitada à dos respectivos créditos orçamentários, pressupondo-se sua 

vigência durante um único exercício financeiro em razão do princípio da 

anualidade orçamentária, observado o disposto no artigo 57 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

3- CONCLUSÃO: 

Diante o exposto, este parecer, a respeito da dispensa de licitação para 

‘’AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ’’ orienta pela APROVAÇÃO de 

minuta de edital e anexos. 



 

 

 

 

 

É o parecer, posto que encaminhamos à consideração superior. 

 

 

Santa Maria do Pará – PA, 09 de setembro de 2021. 

 

 

 

FÁBIO JÚNIOR CARVALHO DE LIMA 

Advogado – OAB/PA nº 25353 
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