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Requerente: Comissão Permanente de Licitação  
Interessado: Secretaria Municipal de Educação  
Assunto: Inexigibilidade n. 6/2020-002 FME. Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar destinados a merenda escolar através do 
Programa Nacional de Alimentação – PNAE para o ano letivo de 2020– 
chamada pública 001/2020.  
 

Parecer Jurídico  
 

Inicialmente, cabe evidenciar que todas as aquisições governamentais, 

em regra, devem se submeter a um processo licitatório, conforme preceitua a 

Constituição Federal de 1988:  

 
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 e, 
também, ao seguinte:  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

 
No sentido de regulamentar o aludido dispositivo constitucional foi 

editada a Lei nº 8.666/93, que assim estatui em seu artigo 2º:  

 

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei.  

 
Neste contexto, observa-se que a Lei nº 8.666/93, em seus artigos 17, 

24 e 25, prevê os casos e hipóteses em que os processos licitatórios poderão 

ser, respectivamente: dispensados, dispensáveis ou inexigíveis.  

 

Importante salientar que mesmo existindo hipóteses que dispensam ou 

inexigem o processo licitatório, isso não desobriga a Administração Pública de 
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observar procedimentos pertinentes a essas formas de licitar. Ou seja, mesmo 

para as hipóteses de licitações dispensadas ou inexigíveis a Lei trás 

formalidades indispensáveis e que devem ser prontamente atendidas pelos 

órgãos/entidades públicas licitantes, sob pena de incursão em crime. 

Desta maneira, é pertinente registrar que a Lei nº 11.947/2009, em seu 

artigo 14, introduziu no ordenamento jurídico que rege as aquisições 

governamentais e as contratações públicas uma nova hipótese de licitação 

dispensável, ou seja, estatuiu outra hipótese de dispensa de licitações além 

daquelas previstas no artigo 24 da Lei nº 8.666/93 

: 

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.  
§ 1 o 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. (grifo nosso). 
 

É importante registrar que o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – CD/FNDE, regulamentando a Lei nº 

11.947/2009, mais recentemente editou a Resolução nº 26/2013, que assim 

disciplinou a aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do PNAE: 

Art. 18 Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no 
âmbito do PNAE serão utilizados exclusivamente na aquisição 
de gêneros alimentícios.  
Parágrafo único. A aquisição de qualquer item ou serviço, com  
exceção dos gêneros alimentícios, deverá estar desvinculada 
do processo de compra do PNAE.  
(...)  
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 
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2002, ou, ainda, por dispensa do procedimento licitatório, 
nos termos do art. 14 da Le i 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. 

Verifica-se que a Resolução CD/FNDE nº 26/2013 vinculou a faculdade 

pela dispensa do procedimento licitatório às aquisições realizadas junto à 

Agricultura Familiar e/ou a Empreendedores Familiares Rurais ou suas 

organizações, estabelecendo para este fim o procedimento administrativo 

denominado chamada pública.  

 

O próprio § 2º do artigo 20 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 define 

chamada pública como “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.”  

 

Apesar de haver a possibilidade de dispensa do procedimento licitatório 

por meio da inexigibilidade, não significa que se obterá contratação informal, 

realizada com quem a administração bem entender, sem cautelas nem 

documentação. A contratação direta não significa inaplicação dos princípios 

básicos que orientam a administração pública, ou seja, não caracteriza poder 

discricionário puro ou livre atuação administrativa. Permanece o dever de 

realizar a melhor contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os 

possíveis contratantes. Por isso, num primeiro momento, a Administração 

verificará a existência de uma necessidade a ser atendida.  

 

Deverá diagnosticar o meio mais adequado para atender ao reclamor. 

Definirá um objeto a ser contratado, inclusive adotando providências acerca da 
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elaboração de orçamentos, apuração da competitividade entre a contratação e 

as previsões orçamentárias. Ao que vejo, pelos documentos que instruem o 

presente processo, todas essas providências foram tomadas.  

 

Do exposto, esclarecendo que o parecer jurídico tem caráter opinativo, 

não vinculando a administração ou os particulares à sua motivação ou 

conclusões, bem como restrita aos aspectos jurídicos formais, considerando 

que as fases do processo licitatório necessárias até o presente momento foram 

sanadas a contento e claramente foram observadas as diretrizes da Lei nº. 

11.497/2009 (art. 14, § 1º) e Resolução nº. 026/2013/FNDE, hipótese em que 

se enquadra a consulta submetida, configurando assim o interesse, bem como 

estando a inexigibilidade baseada no chamamento público, esta Assessoria 

Jurídica opina pelo prosseguimento do certame na modalidade em apreço.  

 

É o parecer, que elevo a superior consideração. SMJ.  

 

Rondon do Pará- PA, 04 de março de 2020.  

 
 

 
Valéria Cristina de Carvalho Rosa 

Assessora Jurídica 
Decreto 0122/2019 
OAB/PA 29.315-A 
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