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PARECER JURÍDICO Nº 018/2022 
DE LAVRA: ASSESSORIA JURÍDICA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº753/2021 
 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO. CHAMADA 
PÚBLICA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. AGRICULTURA 
FAMILIAR. FNDE.  

 

1. Trata-se de procedimento administrativo, em que se objetiva a aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar/2022, para atendimento da rede de ensino de 

educação básica de Santa Izabel do Pará. 

2. Nos autos consta, solicitação da SEMED e Termo de Referência, despacho da SEMAD 

para o setor de compras, pesquisa mercadológica e quadro comparativo de preços, 

dotação orçamentária, autorização do Prefeito em relação à despesa, autuação da CPL, 

portaria da comissão de licitação, despacho a esta Assessoria Jurídica para análise 

quanto à minuta do edital e anexos. 

3. Posto isto, passamos a analisar juridicamente a situação. 

4. A Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de observar o princípio 

instrumental da licitação, cuja finalidade - em termos simplórios - é propiciar a 

contratação mais vantajosa à Administração. 

Art. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
 

5. Tal princípio – o da licitação -, por ser regra, deve ser lido da forma mais extensível 

quanto possível, ao passo que as exceções devem ser lidas e interpretadas de forma 

restritiva. Assim manda a boa hermenêutica por meio do enunciado da interpretação 

restritiva das regras de exceção (exceptiones sunt strictissimoe interpretationis). Na 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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prática: licitar sempre quando possível, contratar sem licitação somente quando 

estritamente necessário. 

6. Entretanto, a Carta Magna prevê expressamente a existência de casos que 

excepcionam o dever de licitar. São os casos das licitações tidas 

por inexigíveis, dispensadas ou dispensáveis. 

Nos termos da Lei 11.947 de 16 de Junho de 20091 
 
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 diretamente 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de 
suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma 
agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 
quilombolas. 
§ 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, 
observando-se os princípios inscritos no art. 37 da 
Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências 
do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que 
regulamentam a matéria. 
 

7. De acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 
 
Art. 19 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. 20 A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá 
ser realizada por meio de licitação pública, nos termos da Lei nº 
8.666/1993 ou da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, 
por dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da 
Lei nº 11.947/2009. 

 
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/711767/lei-n-11-947-de-16-de-junho-de-2009#art-14
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000026&seq_ato=000&vlr_ano=2013&sgl_orgao=FNDE/MEC
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§1º Quando a Ex. optar pela dispensa do procedimento licitatório, 
nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 11.947/2009, a aquisição será 
feita mediante prévia chamada pública. 
§2º Considera-se chamada pública o procedimento 
administrativo voltado à seleção de proposta específica para 
aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura 
Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas 
organizações. 
 

08. Sendo assim, não há óbice nenhum em utilizar-se a chamada pública para aquisição 

de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar. 

09.Destaca-se ainda, a RESOLUÇÃO Nº 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, que altera 

o limite individual da Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020, que dispõe sobre 

o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Vejamos:  

Art. 1º Alterar a Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020, 
que passa a vigorar com as seguintes alterações:  
“Art. 39 O limite individual de venda do agricultor familiar e 
do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar 
deve respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais) por DAP Familiar/ano/entidade executora, e deve 
obedecer às seguintes regras: I – para a comercialização com 
fornecedores individuais e grupos informais, os contratos 
individuais firmados devem respeitar o valor máximo de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), por DAP Familiar/ano/EEx;  
II – para a comercialização com grupos formais o montante 
máximo a ser contratado deve ser o resultado do número de 
agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na 
DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de 
comercialização, utilizando a seguinte fórmula:  
VMC = NAF x R$ 40.000,00 (sendo: VMC: valor máximo a ser 
contratado. NAF: nº de agricultores familiares (DAPs 
familiares) inscritos na DAP jurídica). 

 

10. Quanto a minuta do edital e anexos acusamos estar condizente com as exigências do 

ordenamento jurídico, notadamente com a Lei nº 8.666/93 e com os demais 

instrumentos e legais citados, estando o edital apto a ser divulgado, nos meios de estilo.  
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11. Recomenda-se o atendimento ao disposto na Legislação aplicável (Lei 8.666/93 e 

9784/1999), que todas as páginas do procedimento administrativo estejam 

devidamente numeradas. 

12. Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica se manifesta no sentido favorável ao 

prosseguimento da Chamada Pública, observada a recomendação quanto à numeração 

de páginas. 

É este o parecer, S.M.J. 

 

Santa Izabel do Pará, 01 de fevereiro de 2022. 

 

 

MARCELO DA ROCHA PIRES 
ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL 

OAB/PA 23.535 
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