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Prefeitura Municipal- de Santa lzabel do Pará
Palácio Municipal Cap. Noé de Carvalho

Assessoria .furídica

PARECER IURÍDrCO Ns 303/2018

De Lavra: Assessoria furídica

Assunto: Direito Administrativo. Licitações e contratos. Chamada

Pública. Gêneros Alimentícios. Agricultura Familiar. FNDE.

Dispensa de Licitação.

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

alimentÍcios da Agricultura Familiar/Z01B, para atendimento da rede de ensino de

educação básica de Santa Izabel do Pará.

2. Nos autos consta solicitação da SEMED (Ofício 1,65/2018), Despacho da SEMAD para

o setor de dotação orçamentária, obtendo resposta mediante despacho, havendo

descrição da Unidade Orçamentária 0401, Programa de Trabalh o 12 306 001,2 2081,; 1,2

122 0002 2079, natureza da despesa 339030; 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
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Prefeitura Municipal. de Santa Izabel do pará
PaLácio Municipal Cap. Noé de Carvalho

Assessoria .furídica

§1q Quando a EEx. optar pela dispensa do procedimento licitatório, nos
termos do art. 14, §Ls da Lei ns Ll.947/2009, a aquisição será feita
mediante prévia chamada pública.
§2q considera-se chamada pública o procedimento administrativo
voltado à seleção de proposta específica para aquisição de gêneros
alimentícios provenientes da Agricultura Famiriar efou
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 Agricurtura Familiar.

09. Quanto a minuta do edital e anexos, a única ressalva observada é no tocante ao

anexo que identifica a discriminação do objeto a ser adquirido, isto porque na minuta

do edital, há previsão de que a discrição será por meio do Termo de Referência (Anexo

I), todavia, quando se observa o item L do Termo de Referência [Anexo I), não há a

discriminação, vindo a existir após o termo de referência, com outro anexo, mas com o

mesmo identificador [Anexo IJ.

L0' Recomenda-se também, para atendimento ao disposto na Legislação aplicável (Lei

8.666/93 e 9784/1999), que todas as páginas do procedimento administrativo estejam

devidamente numeradas.

11. Diante do exposto, esta Assessoria ]urídica se manifesta no sentido favorável ao

prosseguimento da Chamada Pública, observada a recomendação dos itens anteriores

quanto à descrição do Objeto e numeração de páginas.

É este o parecer, S.M.].

Sant{lzabel do Pará, !2 de fulho de 2018.
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