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SOLICITANTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  

ASSUNTO: ANÁLISE DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 

FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 
Trata-se de consulta encaminhada pela Comissão Permanente de 

licitação, que requer análise do edital de Chamada Pública, visando à Aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 
A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 

30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de 
gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar. 

 
O programa incorpora, assim, elementos relacionados à produção, 

acesso e consumo, com o objetivo de, simultaneamente, oferecer alimentação 
saudável aos alunos de escolas públicas de educação básica do Brasil e estimular a 
agricultura familiar nacional. 

 
Com este instrumento, o Pnae representa uma importante 

conquista no que se refere às iniciativas de compras públicas sustentáveis articuladas 
ao fortalecimento da agricultura familiar, criando mecanismos de gestão para a 
compra direta do agricultor familiar cadastrado, com dispensa de licitação, 
democratizando e descentralizando as compras públicas, criando mercado para os 
pequenos produtores, dinamizando a economia local e seguindo em direção ao 
fornecimento de uma alimentação mais adequada. 

 
A compra institucional da agricultura familiar é, assim, parte de um 

processo que reconhece a necessidade de se pensar em uma forma de produção de 
alimentos que atenda às demandas nutricionais da população e garanta a evolução 
social e econômica dos agricultores familiares, a partir de formas alternativas de 
produção e comercialização de alimentos. 
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A compra da agricultura familiar para a alimentação escolar está 

regulamentada pela Resolução CD/ FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, que 
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica 
no âmbito do Pnae. 

 
A aquisição de alimentos da agricultura familiar para a alimentação 

escolar pode ser realizada dispensando-se o processo licitatório, nos termos do art. 
14 da Lei nº 11.947/2009, desde que: Os preços sejam compatíveis com os vigentes 
no mercado local (conforme a pesquisa de preços realizada); Sejam observados os 
princípios inscritos no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência; Os alimentos atendam às exigências do 
controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria. 

 
Com a dispensa do processo licitatório, a aquisição poderá ser feita 

mediante prévia Chamada Pública. 
 
A Chamada Pública é 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. 
É um instrumento firmado no âmbito das estratégias de compras públicas 
sustentáveis, que assegura o cumprimento dos princípios constitucionais da 
legalidade e da eficiência, ao passo que possibilita a veiculação de diretrizes 
governamentais importantes, relacionadas ao desenvolvimento sustentável, ao apoio 
à inclusão social e produtiva local e à promoção da segurança alimentar e 
nutricional. 

 
Assim, em relação ao pregão e a outras formas de licitação, 

apresenta maior possibilidade de atender às especificidades necessárias à aquisição 
da agricultura familiar. Em outras palavras, entende-se que a Chamada Pública é a 
ferramenta mais adequada porque contribui para o cumprimento das diretrizes do 
Pnae, no que se refere à priorização de produtos produzidos em âmbito local de 
forma a fortalecer os hábitos alimentares, a cultura local e a agricultura familiar, 
aspectos fundamentais na garantia do segurança alimentar e nutricional. 

 
Ainda, as Entidades Executoras podem realizar mais de uma 

Chamada Pública por ano se, por razões de conveniência e oportunidade, facilitar o 
processo de compra, em respeito à sazonalidade dos produtos, bem como a 
problemas climáticos ou de outra ordem. 

 
A Chamada Pública, desta forma, é o instrumento mais adequado 

para atender ao limite mínimo obrigatório de 30% de aquisição de alimentos da 
agricultura familiar. 
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Analisando-se o instrumento convocatório sub examine, podemos 

inferir que o objeto da licitação, do edital referido está em conformidade com a 
legislação aplicável à espécie.   

 
No tocante às disposições, em análise ao retromencionado Edital 

de Licitação e Anexos, verificamos a regularidade jurídico-formal das mesmas, que 
se apresentam em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 

 
Nesse sentido, com fulcro nas informações constantes do presente 

processo, promovemos o visto no supracitado Edital e Anexos, consoante os 
termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993.  

 
É o entendimento, salvo melhor juízo. 
Moju – PA, 29 de Junho de 2017. 
Atenciosamente, 

 
 
 

CAROL DA SILVA LOBO 
OAB/PA 12.313 
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