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PARECER JURÍDICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2023.02.10.001/PMA/CPL. 

CONSULENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023. 

ASSUNTO: ANÁLISE DAS MINUTAS DO EDITAL REFERENTE A 

INEXIGIBILIDADE (CHAMADA PUBLICA), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CHAMADA 

PÚBLICA. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL. 

MERENDA ESCOLAR. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. 

 

I- RELATÓRIO 

Trata-se de pedido formulado pela Comissão Permanente da Prefeitura Municipal 

de Anajás/PA, por meio de seu presidente, requerendo a elaboração de Parecer Jurídico 

acerca das minutas do processo administrativo CHAMADA PÚBLICA nº 01/2023. 

A presente chamada pública tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios 

da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, CHAMADA PÚBLICA nº 

01/2023, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE, durante o exercício de 2023, os interessados (Grupos Formais, 

Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para 

habilitação e Projeto de Venda para o ano letivo de 2023. 

Depreende-se dos autos pedido de análise de legalidade da presente chamada 

pública, relação dos gêneros alimentícios a serem adquiridos elaborados pela 
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Nutricionista do município de Anajás/PA. Além do mais, vislumbramos requerimentos 

da Secretaria de Educação para abertura da Chamada Pública, cotações de preços 

realizadas pelo Departamento de Compras do Município de Anajás/PA, solicitação de 

indicação de disponibilidade orçamentária, autorização da Secretaria Municipal de 

Educação para abertura do processo em tela, designando servidores que exercerão as 

funções do Presidente e membros da Comissão de Licitação, despacho solicitando parecer 

jurídico acerca das minutas do edital realizado pelo Presidente da Licitação, bem como a 

minuta de contrato, consta despacho do setor competente, o qual informa que a previsão 

de despesa na programação orçamentária disponível. 

As condições da presente análise envolvem meramente juízo de análise sob a ótica 

jurídica sobre a legalidade e constitucionalidade da chamada pública, não podendo nos 

ater a análise de mérito da conveniência e/ou oportunidade da Administração pública. 

É o relatório, passo a opinar. 

 

II- FUNDAMENTAÇÃO 

De início, cumpre esclarecer que compete a essa assessoria jurídica, prestar as 

devidas informações jurídicas sobre os processos licitatórios do município. Sendo este 

parecer meramente opinativo, sob prima estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar 

em aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, 

que estão reservados à esfera discricionária do administrador público competente, 

tampouco, examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou 

financeira, salvo hipóteses anormais. 

Quanto às especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto 

ao detalhamento do objeto da futura contratação, presume-se que suas características 

requisitos e avaliação do preço estimado tenham sido regularmente determinados pelo 

setor competente dos órgãos, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor 

consecução do interesse público. 

Adentrando, especificamente, no caso em tela, consoante o Parágrafo Único do 

art. 38, da Lei nº 8668/93, o procedimento licitatório será iniciado com a aberturas de 

processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e número, contendo a 
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autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa, e ao qual serão juntados oportunamente, senão vejamos:  

 

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 

processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 

objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 

oportunamente: 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 

contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 

examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

 

No caso específico em tela, não podemos falar de licitação, mas por se tratar de 

contratação de alimentos escolares oriundos da agricultura familiar, o procedimento 

administrativo mais adequado é o chamamento público. 

Além disso, a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, 

regulamentado pela Lei nº 11.947/2009, dispõe sobre o atendimento da alimentação 

escolar: 

 

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. 

 

Em especial, no caso em tela, podemos destacar também que a referida Lei nº 

11.947/09, determina que no mínimo 30% do valor repassado a Estados, Municípios e 

Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) seja 

obrigatoriamente utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar ou rural ou se suas organizações. 
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A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar poderá ser realizada por meio 

da Chamada Pública, dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório tradicional. 

Ademais, a resolução nº 26/2013, do FNDE, estabelece que: 

 

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. 

§1º Quando a EEx. 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. 

 

Assim sendo, nota-se que primeiramente é necessário identificar o valor do 

repasse realizado pelo governo federal com base no censo escolar do ano anterior, definir 

o percentual de compra da agricultura familiar a ser efetuado – que deve ser de, no mínimo 

30% do valor repassado pelo FNDE no âmbito do PNAE. 

Outro aspecto importante é a diversidade e a quantidade dos gêneros alimentícios 

ofertados pela agricultura familiar que poderão ser utilizados no cardápio da alimentação 

escolar, é de grande importância que haja um diálogo e um trabalho conjunto entre a 

secretaria de educação e a nutricionista, a qual irá planejar um cardápio nutritivo para os 

alunos da rede pública municipal de Anajás/PA, conforme diretrizes do PNAE. 

A Chamada Pública é o procedimento administrativo voltado à seleção de 

proposta específica para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 

familiar, sendo uma verdadeira estratégia de compra pública sustentável. 

Em relação aos preços na chamada pública, são definidos previamente e 

levantados pela Entidade Executora. 

Dessa forma, como se pode perceber os requisitos estão devidamente preenchidos 

pelo presente processo licitatório, a modalidade escolhida atender satisfatoriamente a 

legalidade, ao passo que o edital para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
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familiar e do empreendedor familiar, encontra-se em perfeita consonância com as 

disposições da Lei Federal nº 11.497/09. E da resolução do FNDE. 

Desse modo, tendo em vista o caso concreto, vislumbramos que fora 

acertadamente o melhor caminho é a APROVAÇÃO da minuta de edital da CHAMADA 

PÚBLICA nº 01/2023. 

 

III- CONCLUSÃO  

Portanto, considerando todo o abordado, tem-se como conclusão ao presente 

parecer que o mais indicado, pela análise jurídica realizada, é que do processo 

administrativo CHAMADA PÚBLICA nº 01/2023, cujo objeto é Aquisição de gêneros 

alimentícios do agricultor rural familiar e do empreendedor familiar rural, a fim de 

atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o ano letivo 2023, 

é pela APROVAÇÃO DA MINUTA DE EDITAL e ANEXOS, uma vez que os textos 

neles contidos, guardam conformidade com as exigências legais preconizadas para o 

instrumento em espécie, em especial a Lei n° 8.666/93. 

É o parecer. 

Anajás/PA, 15 de fevereiro de 2023. 

 

 

JEAN SENA 

OAB/PA nº 28.561 
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