
 
 
 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 

CNPJ. 01.612.360/0001-07 
 

Rua Getúlio Vargas, 534, Centro – Cachoeira do Piriá –Pará – CEP 68.617-000. 

1 
 

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. 

 

 

PARECER 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

       

EMENTA: Parecer jurídico relativo 

ao procedimento licitatório - 

CHAMADA PÚBLICA – Aquisição de 

Gêneros Alimentícios para 

Alimentação Escolar. Agricultura 

Familiar, Empreendedores 

Familiares Rurais ou de suas 

Organizações, registrado sob o Nº 

001/2019, PARECER PRÉVIO - 

PROCURADORIA MUNICIPAL. Análise da 

Minuta do Edital e demais 

documentos até então acostados ao 

feito. Leis: 13.019/2014, 

8.666/93, 11.947/09, Resoluções 

FNDE 26/2013 e 04/2015. 

 

 

 

I- DA CUNSULTA: 

 

Versam os presentes autos a respeito da 

solicitação datada do dia 27/02/2019, encaminhada pelo 

presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 

Pregoeiro do Município de Cachoeira do Piriá, mediante o 

qual submete à análise jurídica e considerações desta 

Procuradoria Geral do Município, minuta do Edital n° 

001/2019, CHAMADA PÚBLICA, para Aquisição de Gêneros 

Alimentícios para Alimentação Escolar oriundos da 

Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 

ou de suas Organizações do Município de Cachoeira do Piriá. 
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II- DA ANÁSE JURÍDICA E DA REGULARIDADE DO FEITO: 

 

Como é sabido, a Administração Pública somente 

pode atuar de acordo com os princípios basilares dispostos 

na Constituição Federal, conforme art. 37, caput, abaixo 

transcrito: 

 

“Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e 

eficiência...”. 

 

O Município de Cachoeira do Piriá, como Ente 

Público que é, realiza sua atuação com observância ao 

Regime Jurídico Administrativo, com o cumprimento dos 

princípios acima descritos, de forma especial com o olhar 

voltado para a legalidade de seus atos. 

Inicialmente é importante afirmar que a 

Constituição da República de 1988, em seu art. 37, XXI, 

tornou o processo licitatório conditio sine qua non para 

contratos — que tenham como parte o Poder Público — 

relativos a obras, serviços, compras e alienações, 

ressalvados os casos especificados na legislação. 

Toda licitação deve ser pautada em princípios e 

regras previstas no texto constitucional e 

infraconstitucional. Daí a existência da Lei Nº 8.666/93, 

que dispõe sobre licitação e contratos, prevendo no o art. 

22 as principais modalidades de licitação originalmente 

existentes, dando a cada uma delas particularidades bem 

definidas. 

Cumprindo esclarecer, que no que diz respeito à 

Chamada Pública, não se trata de uma modalidade de 

licitação como aquelas estabelecidas pela Lei Nº 8.666/93. 

No entanto, é um procedimento que lembra a licitação, porém 
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destinado à escolha de uma Organização da Sociedade Civil – 

OSC, Empreendedores Familiares Rurais e da Agricultura 

Familiar, para assim firmar uma parceria com a 

Administração Pública. 

O chamamento público é destinado a 

selecionar Organização da Sociedade Civil para firmar 

parceria por meio de termo de colaboração ou de 

fomento, em observância aos princípios da 

Administração Pública, sento tal procedimento 

direcionado pela Lei Nº 13.019/94. 

Nesse sentido, em que pese tal seleção ser 

realizada por uma forma parecida com a licitação, com 

publicação, Edital, regras de participação e disputa, 

seguindo praticamente os mesmos princípios adotados 

nas licitações. Esse procedimento, não está, de certa 

forma, atrelado à Lei 8.666/93. É o que estabelece, 

expressamente, o Art. 84 da Lei Nº 13.019/2014, ao 

positivar que: “Não se aplica às parcerias regidas por 

esta Lei o disposto na Lei 8.666/93”.  

Nada obstante, existem várias similaridades 

com os certames licitatórios, entre elas a vedação às 

condições restritivas à competição que foi adotada 

pela lei de licitação e replicada no Chamamento 

Público. 

Quando se trata de aquisição de gêneros 

alimentícios contemplados pelo PNAE, é aconselhável 

que se observe as diretrizes da legislação federal 

disciplinadora das licitações e contratos 

administrativos, Lei Nº 8.666/93. 

Assim, apesar do Chamamento Público parecer 

uma licitação, juridicamente não é uma licitação, mas 

sim outro procedimento de seleção da melhor proposta 

que poderá ser adotado pela Administração Pública, 

quando o objetivo for firmar parcerias com 

organizações da sociedade civil, empreendedores 

familiares rurais e da agricultura familiar, em um 

ponto de vista mais simplista. 

No caso em análise, o objeto é a aquisição 

de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 
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atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE, onde a legislação aplicada é a Lei Federal Nº 

11.947/2009, a Resolução do Conselho Deliberativo do 

FNDE Nº26/2013, bem como as alterações introduzidas 

pela Resolução Nº 04/2015. 

Vale ressaltar que, as alterações à 

Resolução Nº26/2013 do ano de 2015 não introduziu 

nenhuma novidade quanto à realização da Chamada 

Pública e o processo de dispensa para a aquisição de 

produtos da agricultura familiar para a alimentação 

escolar, onde o que ocorreu foi uma alteração de 

prazos e um aumento do seu limite. 

No que tange a aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar, a matéria também 

está disciplinada no Art. 14 da Lei Nº 11.947/09. 

O Art. 14 da Lei supracitada determina que, 

no mínimo 30% (trinta por cento) do total dos recursos 

financeiros repassados por meio d o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE, pelo Fundo nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, deve, 

obrigatoriamente, ser utilizado na aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 

organizações, ressaltando ainda, que devem ser 

priorizados os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades 

quilombolas, conforme se verifica abaixo: 

 

“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 
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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. 

§2º. A observância do 

percentual previsto no caput 

será disciplinada pelo FNDE e 

poderá ser dispensada quando 

presente uma das seguintes 

circunstâncias: 

I. impossibilidade de emissão 

do documento fiscal 

correspondente; 

II. inviabilidade de 

fornecimento regular e 

constante dos gêneros 

alimentícios; 

III. condições higiênico-

sanitárias inadequadas.” 

 

 Vale frisar, que o Art. 24, § 1º da 

Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE Nº 26/2013, 

prevê ainda, de forma expressa, que as aquisições de 

gêneros alimentícios para o PNAE pode ser realizada 

dispensando-se o procedimento licitatório, desde que 

os preços sejam compatíveis com os praticados no 

mercado. 
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Tem-se que o Ente Público licitante, Município 

de Cachoeira do Piriá, valeu-se de todos os instrumentos 

possíveis para garantir a devida publicidade ao certame, no 

que se refere ao chamamento público, com publicações na 

imprensa Oficial, jornais de grande circulação, inclusive 

por meio eletrônico, (www.cachoeiradopiria.pa.gov.br), a 

fim de garantir a ampla participação dos interessados e o 

consequente alcance da proposta mais vantajosa, sendo 

também afixado no quadro de avisos da unidade 

administrativa que promove a licitação. 

Perlustrando a solicitação da área competente 

datada do dia 14/02/2019, verifica-se a pauta da merenda 

escolar da agricultura familiar do ano vigente e o Termo de 

Referência, devidamente instruído da justificativa 

necessária para a contratação em tela, fls.01-16. 

Seguindo ainda nos autos, as Cotações e Mapa de 

Apuração de Preços, fls. 18-31, Despacho do departamento da 

contabilidade municipal, datado do dia 21/02/2019, fl.34, 

onde se verifica a existência de previsão e dotação 

orçamentária, corroborado com a Declaração de Adequação 

Orçamentária e Financeira, fl.35. No intuito de assegurar o 

pagamento das obrigações que serão executadas no exercício, 

constando também, autorização expressa do Prefeito do 

Município de Cachoeira do Piriá para o início dos trabalhos 

licitatórios, conforme se depreende dos autos fl. 36. 

Assim, no que diz respeito ao procedimento 

administrativo do chamamento, atesta-se sua regularidade 

jurídica pelas peças até aqui juntadas nos autos, como: 

 Autuação de Processo Administrativo com respectiva 

numeração das páginas dos autos do processo; 

 Termo de referência assinado pelo responsável da 

unidade solicitante; 

 O levantamento para a elaboração de preços de 

aquisição; 

 Declaração de disponibilidade orçamentária; 

 Publicação da Portaria de Constituição da Comissão de 

Licitação; 

 Minuta do Edital; 

 Encaminhamento da Minuta do Edital para análise e 

parecer jurídico. 
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III- DA MINUTA DO EDITAL: 

 

O Edital seguiu todas as cautelas recomendadas 

pela Lei Federal Nº 8.666/93, possuindo o número de ordem 

em série anual, a indicação do nome da repartição 

interessada, sendo certo, ainda, constar a expressa 

indicação da modalidade, o regime de execução e o tipo da 

licitação.  

Percebe-se, que no Edital, há o indicativo 

expresso da regência do certame pela Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos nº 8.666/93 e legislação 

específica ao caso, assim como a presença de: preâmbulo, 

número de série anual, nome da repartição interessada, 

modalidade, tipo de licitação, o designativo do local, dia 

e hora para o recebimento e abertura dos envelopes de 

documentação e proposta, entre outros requisitos, a saber:  

 

 A definição precisa do objeto, apresentada de forma 

clara, explicativa e genérica, inexistindo 

particularidade exagerada que possa afetar a ampliação 

da disputa no presente certame; 

 Local onde poderá ser examinado e recebido o Edital; 

 Também há no Edital as condições necessárias para a 

assinatura do contrato e a retirada dos instrumentos, 

a execução do contrato e a forma para a efetiva 

execução do objeto da licitação; 

 Consta do mesmo, as sanções para o caso de futuro 

inadimplemento contratual, devendo a Administração 

observar fielmente o que está literalmente disposto no 

edital, para o fim da aplicação de futuras 

penalidades; 

 Condições de pagamento e critérios objetivos para 

julgamento, bem como os locais, horários e meios de 

comunicação à distância em que serão fornecidos os 

elementos, informações e esclarecimentos relativos à 

licitação em tela; 

 É fato, ainda, constar do referenciado Edital, os 

critérios de aceitabilidade do preço, como cumprimento 

dos demais requisitos exigidos por lei; 
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 Prazos, critérios e condições para o pagamento, 

instalações e mobilização para a execução do objeto, 

em observância aos requisitos previstos em lei; 

 Minuta do contrato, com as devidas especificações 

previstas na legislação; 

 Demais especificações e peculiaridades das licitações 

públicas. 

  

Nesse sentido, também se encontra nos autos 

todos os anexos que devem seguir, obrigatoriamente, junto 

ao Edital, sendo eles:  

 

1 – Modelo de Projeto; 

2 – Relação de Itens; 

3 – Minuta do contrato. 

  

Desta forma, o Edital e Minuta do Contrato 

preenchem os requisitos exigidos na legislação. Não há 

cláusula restritiva de participação dos interessados. O 

Objeto da licitação está escrito de forma clara. A previsão 

da documentação para habilitação está de acordo com o que 

preceitua a Lei de Licitação e Contratos Administrativos. 

Verificando-se ainda da minuta do Edital a dotação 

orçamentária da despesa, condições para a participação do 

interessado na licitação, forma de apresentação da 

proposta, rito de julgamento para a proposta de preço e 

habilitação, previsão de recursos, penalidades, do 

pagamento e por fim, porém não menos importante, todos os 

anexos pertinentes. 

  

 

IV- DA CONCLUSÃO: 

 

Compulsando os autos administrativos, verifica-

se que o procedimento no que se refere ao Edital e seus 

Anexos se encontram dentro das exigências previstas na 

legislação, bem como que os atos até então praticados foram 

dentro da legalidade.  
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Desta forma, tendo em vista o teor exposto e 

pelo que dos autos consta, tenho que a presente minuta do 

Edital do referido processo licitatório encontra respaldo 

na Lei n.º 8.666/93 (Lei de Licitação e Contratos 

Administrativos), estando também em conformidade ao que 

prevê as Leis Nº 13.019/2014 e Nº 11.947/09, c/c as 

Resoluções do FNDE Nº 26/2013 e Nº 04/2015, não havendo 

nada que possa obstar o prosseguimento do feito ou gerar 

sua nulidade. Devendo a Comissão Permanente de Licitação 

observar, ainda, a disponibilidade do Edital aos 

interessados com a antecedência mínima determinada por lei, 

razão pela qual opino pela aprovação das minutas do Edital 

e Contrato, assim como o prosseguimento do certame.  

 

É o parecer.  

S.M.J. 

 

 

Cachoeira do Piriá, 13 de março de 2019. 

 

 

 

WALDILÉIA DO S. ALVES DA SILVA 

PROCURADORA MUNICIPAL 
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