
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
SOLICITANTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

ASSUNTO: 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. 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Conforme podemos verificar, pela análise dos documentos 

que compõe os presentes autos, a Comissão de Licitação desta 

Prefeitura obedeceu, in casu, aos princípios da supremacia do interesse 
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público, eficiência, economicidade, razoabilidade, isonomia, 

legalidade e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.  

Diante do exposto, evidenciado que a Comissão 

Permanente de Licitação procedeu, em todos os atos inerentes ao 

procedimento licitatório, com absoluta submissão aos ditames legais 

norteadores da matéria, especialmente à Lei nº 10.520/02 e à Lei nº 

8.666/93, atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, o 

qual entendemos apto a ser submetido à homologação da autoridade 

superior, em tudo observadas as formalidade legais.  

 

É o entendimento, salvo melhor juízo. 

Moju, 28 de Julho de 2017. 

Atenciosamente, 

 

 

CAROL DA SILVA LOBO 

OAB/PA 12.313 
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