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PARECER JURÍDICO 
 

Processo Administrativo n° 2019160104-SEMED 
Chamada Pública de N° 001/2019. 

 
Assunto: Credenciamento de agricultores individuais ou grupos formais de 
agricultores familiares e empreendedores familiares rurais ou suas organizações, de 
abrangência local, regional e nacional, interessados em fornecer gêneros alimentícios 
destinados ao atendimento da clientela beneficiária do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). 

 
INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Educação-SEMED. 

 
FUNDAMENTO LEGAL: Diversos Dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
Ementa: Direito administrativo. Licitação. Credenciamento de 
agricultores individuais ou grupos formais de agricultores familiares e 
empreendedores familiares rurais ou suas organizações, de 
abrangência local, regional e nacional, interessados em fornecer 
gêneros alimentícios destinados ao atendimento da clientela 
beneficiária do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
Chamada Pública. Credenciamento. Inexigibilidade. Processo 
administrativo. Necessidade. 

 
I. OBJETIVO E EXTENSÃO DO PARECER JURÍDICO 

 
Preliminarmente, o parecer jurídico tem o fito de embasar a autoridade no 

controle da legalidade administrativa quantos aos atos a serem praticados ou já 
conclusos. Nesse mesmo sentido, a manifestação jurídica envolve o exame prévio e 
conclusivo do processo administrativo a ser celebrado e publicado. 

 
O dever do Procurador Jurídico é apontar possíveis riscos quanto a 

legalidade no processo licitatório e embasar a autoridade assessorada e recomendar 
a tomar providências em casos de vícios que venham trazer insegurança jurídica no 
bojo do processo. 

 
Frisa-se, que o estudo nos autos do processo limitar-se-á aos seus 

aspectos jurídicos, portanto, aqueles que são de natureza técnica não vincula o 
parecerista. Nesse contexto, presume-se que a autoridade competente analisou os 
conhecimentos específicos para a sua real adequação obedecendo as especificações 
técnicas contidas no presente processo, inclusive o objeto da contratação, suas 
características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente 
determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos 
objetivos, para a melhor consecução do interesse público. 

 
Salienta-se que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, 

mas sempre embasando a autoridade assessorada (prefeito) a quem incumbe, dentro 
de sua discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, o 
parecer. 
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Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para 
fins de sua correção caso ocorra vícios no bojo do processo. A continuidade do feito 
sem a devida análise dos apontamentos impostos por esta Procuradoria Jurídica 
será de responsabilidade exclusiva da Administração. 
 
 
II – RELATÓRIO: 

 
Trata-se de procedimento prévio instaurado junto a Comissão  de  Licitação 

com escopo de deflagração de Processo Licitatório por chamada 
pública/credenciamento de n° 001/2019 mediante contratação direta por 
inexigibilidade, para Credenciamento de agricultores individuais ou grupos formais de 
agricultores familiares e empreendedores familiares rurais ou suas organizações, de 
abrangência local, regional e nacional, interessados em fornecer gêneros alimentícios 
destinados ao atendimento da clientela beneficiária do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). 

 
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos: 

 
A Secretaria de Municipal de Educação solicita demandas para 

Credenciamento de agricultores individuais ou grupos formais de agricultores 
familiares e empreendedores familiares rurais ou suas organizações, de abrangência 
local, regional e nacional, interessados em fornecer gêneros alimentícios destinados 
ao atendimento da clientela beneficiária do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), estabelecidos a seguir: 

 
 Termo  de Referência acostado, fls: 01,02,03,04; 
 Despacho solicitando pesquisa de preços, fls: 06,07,07; 
 Cotações de preço, fls, 09,10,11,12,13,14,15,16; 
 Mapa de cotação de preços e respectivo resumo, fls: 17,18,19,20; 
 Despacho emitido pelo setor competente  indicando  suficiência  de dotação 

orçamentária e financeira para efetivação da contratação, fls, 21,22; 
 A declaração do Gestor de que a despesa mencionada possui adequação 

orçamentária e financeira, fls: 23,24; 
 Autorização para abertura do processo licitatório, fls: 25; 
 Termo de abertura do processo licitatório, fls: 26; 
 Solicitação de abertura de processo administrativo, fls: 27; 
 Termo de Autuação, fls: 28; 
 Portaria de designação da CPL, fls: 29; 
 Solicitação de Parecer Jurídico, fls: 30. 

 
Minuta do instrumento convocatório com os seguintes anexos: 
 

 Carta de apresentação do projeto de venda e habilitação, fls:38; 
 Modelo de declaração de produção própria, fls:39; 
 Modelo do projeto de venda conforme anexo IV da resolução n° 04 do FNDE, 

de 02/04/2015, fls:40,41,42,43; 
 Minuta do contrato conforme anexo II da resolução n° 04 do FNDE, de 

02/04/2015, fls:44,45,46;    
 Relação dos gêneros alimentícios, fls: 47,48,49. 
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Nestes termos vieram os autos do processo para emissão do parecer, nos 

termos do parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93. 
 

No que importa, é o sucinto relatório. 
 

III- FUNDAMENTAÇÃO 
 

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, remete que pelo menos 30% do 
valor repassado aos estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) seja utilizado na compra de alimentos diretamente produzidos por 
agricultores da base familiar. 

 
A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar poderá ser realizada por 

meio da Chamada Pública através do Credenciamento, dispensando-se, nesse caso, 
o procedimento licitatório. 

 
A confluência da agricultura familiar e a alimentação escolar estão 

introduzidas na Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da agricultura 
familiar, em especial no que tange a alimentação saudável e adequada, 
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, e os hábitos alimentares 
saudáveis, bem como o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a 
aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e pela 
agricultura da base familiar, nos termos do inciso I.II,III,IV,V,VI do artigo 2° da Lei 
11.947/2009. 

 
A aquisição dos produtos para a alimentação dos alunos é regulamentada 

pela resolução CD/FNDE N° 26, de 17 de junho de 2013. 
 

Estabelece o artigo 29 da da Resolução CD/FNDE N° 26, de 17 de junho 
de 2013: 

 
Art. 29 Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou 
suas organizações, a EEx. Deverá considerar todos os insumos 
exigidos na licitação e/ou chamada pública, tais como despesas com 
frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o 
fornecimento do produto. §1º O preço de aquisição será o preço médio 
pesquisado por, no mínimo, três mercados em âmbito local, territorial, 
estadual ou nacional, nessa ordem, priorizando a feira do produtor da 
Agricultura Familiar, quando houver. §2º A EEx. Que priorizar na 
chamada pública a aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos 
poderá acrescer os preços em até 30% (trinta por cento) em relação 
aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei 
nº 12.512, de 14 de outubro de 2011. §3º O preço de aquisição deverá 
ser publicado na chamada pública. §4º O projeto de venda a ser 
contratado deverá ser escolhido conforme os critérios estabelecidos 
pelos arts. 24 e 25. §5º Os projetos de venda deverão ser analisados 
em sessão pública registrada em ata. 

 
Depreende-se de que os preços dos produtos contratados no contexto da 

Chamada Pública devem obrigatoriamente refletir os preços de mercado, sendo 
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previamente definidos por pesquisa realizada pela Entidade Executora. 

 
Pela análise dos documentos que compõe os presentes autos, os técnicos 

da CPL obedeceram aos princípios da supremacia do interesse público, eficiência, 
economicidade, razoabilidade, isonomia, legalidade e ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, para proceder a escolha do procedimento, e autuação do 
processo. 

 
Quanto ao termo de referência, percebo que atinge o alvo, alcançando, 

legalmente o direito pela devida contratação direta, quando assim justificou à fls. 
01,02,03,04. 

 
Nesse diapasão, os anexos constantes nas folhas de números 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 nos autos do processo em epígrafe estão em 
plena conformidade com a Minuta do Edital nas folhas de números 32,33,34,35,36,37. 

 
Convém anotar que esta Procuradoria Jurídica não detém os 

conhecimentos fáticos e técnicos para aferir a adequação da subsunção realizada, 
porquanto a análise aqui empreendida limita-se aos aspectos de juridicidade da 
contratação pretendida. 

 
Verificamos que o edital está observando as regras das habilitações dos 

Arts. 27, § 1°,I,II,III,IV,V, §2°, I,II,III,IV,V, §3°, I,II,III,IV,V,VI,VII,da Resolução N° 26 de 
17 de junho de 2013. 

 
As regras do julgamento estão seguindo o que preconiza a lei. 

 

IV- CONCLUSÃO 
 

Inicialmente, ressalta-se que esta procuradoria, se atem tão somente às 
questões de legalidade das minutas de edital e contrato referentes ao procedimento 
licitatório em análise, devendo tal certame ocorrer em fiel obediência à Lei N° 8666/93 
e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, fugindo à competência da 
procuradoria quaisquer considerações sobre o mérito da presente contratação e da 
discricionariedade administrativa ao delimitar serviços tidos como essenciais. 
 
 
V- PARECER 

 
Por todo o exposto, esta Procuradoria Jurídica Municipal se manifesta pela 

possibilidade de realização do presente processo licitatório para Credenciamento de 
agricultores individuais ou grupos formais de agricultores familiares e 
empreendedores familiares rurais ou suas organizações, de abrangência local, 
regional e nacional, interessados em fornecer gêneros alimentícios destinados ao 
atendimento da clientela beneficiária do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), por estarem presentes todos os requisitos legais, bem como os termos 
contratuais estarem de acordo com a legislação supracitada. 

 

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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Por essa razão, entendemos que a Minuta do Edital está adequada para 
ser divulgada em jornais oficiais e de grande circulação e realização de certame. 
Assim, esta procuradoria manifesta-se pela aprovação da minuta do edital 

 
É o parecer, é como este órgão consultivo pensa! (6 laudas) 
 

Encaminhe-se à CPL, para prosseguimento. 
 
 
 

Prainha Pará, 30 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ NEVES DOS SANTOS 
PROCURADOR MUNICIPAL 

OAB/PA nº 22.429 
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