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INTERESSADOS: REITORIA DO IFS
ASSUNTOS: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO ÂMBITO DO PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS
FAMÍLIAS DE ALUNOS DO IFS. MEDIDA RELACIONADA AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA PROVOCADA PELO COVID-19.

 
EMENTA: aquisição de alimentos, no âmbito do PNAE, para distribuição às famílias de
alunos do IFS matriculados nos cursos de educação básica. Medida relacionada ao estado
de emergência de saúde pública provocada pelo COVID-19. Possibilidade. Art. 21-A da Lei
11.947/2009. Resoluções CD/FNDE nº 26/2013 e nº 02/2020. Necessidade de adequações
formais.

 
1. RELATÓRIO:

 
2. Trata-se de proposta de aquisição, mediante dispensa de licitação e realização de
chamamento público voltado para produtores da agricultura familiar, de gêneros alimentícios, no âmbito
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atendimento às famílias dos alunos do IFS
que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.

 
3. No Documento de Formalização de Demanda - DFD de fls. 01-03, a Pró-Reitoria de
Desenvolvimento Institucional do IFS justifica a aquisição como medida de enfrentamento da
emergência de saúde pública provocada pela pandemia do COVID-19, reconhecida na Lei 13.979/2020.
Aduz que com os recursos destinados ao PNAE serão adquiridas cerca de 3.800 cestas básicas a serem
distribuídas nos nove campi do IFS, com kit de alimentos elaborado pela Coordenadoria de Alimentação
e Nutrição do Campus São Cristóvão, tendo como base a necessidade alimentar de uma família
constituída por quatro pessoas pelo período de um mês.

 
4. Ainda quanto à justificativa para a aquisição, o Termo de Referência (Projeto Básico), no seu
item 2, f. 51, faz menção, além da Lei 13.979/2020, às Medidas Provisórias nºs 926 e 951/2020,
caracterizando a compra como parte das medidas de enfrentamento da crise provocada pela pandemia
do COVID-19.

 
5. A justificativa para a dispensa de licitação proposta é a situação de calamidade pública
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 06/2020, e a situação de emergência de saúde pública
reconhecida pela Lei 13.979/2020.

 
6. Embora não conste expressamente nos autos, foi solicitado, pelo demandante, que o
processo fosse analisado em regime de urgência, por se tratar de medida relacionada ao enfrentamento
da pandemia causada pelo COVID-19.

 
7. Instruem os autos, ao que interessa, os seguintes documentos:

 

1. Documento de Formalização da Demanda, fls. 01-03;
 

2. Portaria de composição da Comissão Especial para Compra de Alimentos da Agricultura
Familiar como medida de enfrentamento do COVID-19, f. 08;
 

3. Minuta dos contratos a serem celebrados com os fornecedores que serão selecionados na
chamada pública, fls. 19-21;
 

4. Manual de perguntas frequentes sobre a execução do PNAE durante a pandemia do
Coronarvirus, fls. 29-33;
 

5. Pesquisa de preços realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, fls.
35-44;
 

6. Minuta do Edital de Chamada Pública para a aquisição dos alimentos, fls. 45-49;
 

7. Projeto Básico, sem a necessária aprovação da autoridade competente, fls. 50-54;
 

8. Certificação da existência de recursos orçamentários necessários ao pagamento das



despesas que serão geradas com a aquisição pretendida, com pré-empenho e codificação
da despesa, fls. 55-57;

 
8. FUNDAMENTAÇÃO:

 
9. Inicialmente, cumpre registrar que cabe a este Órgão Jurídico de execução da Procuradoria-
Geral Federal, vinculado à Advocacia-Geral da União, instituição que exerce Função Essencial à Justiça
nos termos do artigo 131 da Constituição Federal, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico-
formal, sem adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem
analisar questões de natureza eminentemente técnico-administrativa, ou econômico-financeira, à luz do
que dispõe o art. 10 da Lei nº 10.480, de 02 de julho de 2002 c/c art. 11, da Lei Complementar nº 73, de
10 de fevereiro de 1993, e que a presente manifestação toma por base os elementos constantes dos
autos do processo administrativo em epígrafe, que até a presente data contém 51 folhas, excluindo-se
este parecer.

 
10. As aquisições de alimentos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Estudantil -
PNAE, com recursos do referido Programa, comportam aplicação de legislação específica, a saber:

Lei 11.947/2009[1], a Resolução CD/FNDE nº 26/2013[2] (com alterações trazidas pela
Resolução CD/FNDE nº 04/2015) e, especificamente para o período de duração do estado de
emergência em saúde pública causado pela pandemia do COVID-19, a Resolução CD/FNDE nº

02/2020[3] . Vejamos:
“Lei 11.947/2009
 

Art. 3o  A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do
Estado e será promovida e incentivada com vistas no atendimento das diretrizes
estabelecidas nesta Lei.
 

Art. 4o  O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo contribuir
para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento
escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de
educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades
nutricionais durante o período letivo.
 

Art. 5o  Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para
execução do PNAE serão repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal,
aos Municípios e às escolas federais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, em conformidade com o disposto no art. 208 da Constituição
Federal e observadas as disposições desta Lei. 
 

§ 1o  A transferência dos recursos financeiros, objetivando a execução do PNAE, será
efetivada automaticamente pelo FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou
contrato, mediante depósito em conta corrente específica. 
 

§ 2o  Os recursos financeiros de que trata o § 1o deverão ser incluídos nos orçamentos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atendidos e serão utilizados exclusivamente
na aquisição de gêneros alimentícios. 
 

§ 3o  Os saldos dos recursos financeiros recebidos à conta do PNAE existentes em 31 de
dezembro deverão ser reprogramados para o exercício subsequente, com estrita
observância ao objeto de sua transferência, nos termos disciplinados pelo Conselho
Deliberativo do FNDE. 
 

§ 4o  O montante dos recursos financeiros de que trata o § 1o será calculado com base no
número de alunos devidamente matriculados na educação básica pública de cada um dos
entes governamentais, conforme os dados oficiais de matrícula obtidos no censo escolar
realizado pelo Ministério da Educação.” (Grifo nosso)

 

 
11. In casu, a opção procedimental da Administração pela Chamada Pública não só
homenageia princípios basilares tais como o da escolha da proposta mais vantajosa, publicidade e
julgamento objetivo, como possui lastro no §1º do art. 14 da Lei 11.947/2009 e no art. 20, §1º da
Resolução CD/FNDE de nº 26/2013, in verbis:

 
Lei 11.947/2009
 

 

 

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.
 

§ 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. 

(Destaquei).

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Resolução CD/FNDE nº 26/2013
 

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
2002, ou, ainda, por dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14
da Lei 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.

 

§ 2 º 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.

(Destaquei).

 

 

12. A novidade trazida nesta demanda, entretanto, é o objetivo de distribuir os alimentos
adquiridos no âmbito e com recursos do PNAE, durante o período de suspensão das aulas no IFS em
razão da situação de emergência/calamidade do COVID-19, às famílias dos alunos da educação básica
do Instituto, previsão que tem fundamento jurídico no art. 21-A da Lei 11.947/2009, com redação dada

pela Lei 13.987/2020[4], ipsis litteris:
 

Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de
educação básica em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica
autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição
imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com
acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos
financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae.          (Incluído pela Lei
nº 13.987, de 2020)

(Destaquei).

 

 

13. No âmbito do FNDE, a questão foi regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 02/2020,
cujos dispositivos seguem transcritos:

 
Art. 1º Durante o período de suspensão de aulas em decorrência das situações de
emergência em saúde pública de importância nacional e de calamidade pública
causadas pelo novo coronavírus – Covid-19, fica autorizada, em caráter
excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do
PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder público local.

 

Art. 2º Os estados, municípios, o Distrito Federal e as escolas federais deverão utilizar os
recursos do PNAE exclusivamente para garantir a alimentação dos estudantes da
educação básica.

 

§ 1º Na hipótese prevista no caput, os gêneros alimentícios já adquiridos ou que vierem a
ser adquiridos em processos licitatórios ou em chamadas públicas da agricultura familiar
poderão ser distribuídos em forma de kits, definidos pela equipe de nutrição local,
observando o per capita adequado à faixa etária, de acordo com o período em que o
estudante estaria sendo atendido na unidade escolar.

 

§ 2º O kit deverá seguir as determinações da legislação do PNAE no que se refere à
qualidade nutricional e sanitária, respeitando os hábitos alimentares, a cultura local e,
preferencialmente, composto por alimentos in natura e minimamente processados, tanto
para os gêneros perecíveis como para os não perecíveis.

 

§ 3º A gestão local poderá negociar com os fornecedores vencedores dos processos



licitatórios ou das chamadas públicas da agricultura familiar o adiamento da entrega dos
gêneros alimentícios perecíveis para o reinício das aulas.

 

Art. 3º A forma de distribuição dos kits deverá garantir que não haja aglomerações nas
unidades escolares, conforme critérios a serem definidos pelas gestões locais.

 

§ 1º Recomenda-se a entrega dos kits diretamente na casa dos estudantes ou que somente
um membro da família se desloque para buscá-lo na unidade escolar, em horário a ser
definido localmente.

 

§ 2º Havendo suspensão do transporte coletivo e/ou na impossibilidade dos pais ou
responsáveis legais retirarem os itens, deverá ser viabilizada a distribuição na residência do
estudante (ou núcleos próximos à residência), sem prejuízo da substituição por outras
estratégias legais a serem implementadas pelo Poder Executivo.

 

§ 3º Permite-se a distribuição dos gêneros alimentícios em equipamentos públicos e da
rede socioassistencial, desde que garantida a alimentação para o estudante, observados os
cuidados para evitar o contágio do novo coronavírus – Covid-19.

 

§ 4º Recomenda-se que sejam incluídos na embalagem dos kits orientações às famílias dos
estudantes para que lavem com água e sabão todos os produtos e embalagens entregues
no kit, de preferência, antes destes adentrarem na moradia.

 

§ 5º A Entidade Executora – EEx deverá conferir ampla publicidade ao fornecimento da
alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitem tenham conhecimento
de tal benefício, e realizar o controle efetivo da alimentação escolar entregue, no qual
deverá constar a data, o local e estudante contemplado, a fim de assegurar a regularidade
do fornecimento.

 

Art. 4º O fornecimento semanal de porções de frutas in natura e de hortaliças deverá ser
mantido, sempre que possível.

 

Art. 5º Sempre que possível, a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
deverá ser mantida, priorizando-se a compra local.

 

§ 1º A aquisição dos gêneros alimentícios adquiridos diretamente dos agricultores
familiares e suas organizações, identificadas com as Declarações de Aptidão ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP-PRONAF, físicas e jurídicas,
poderá ser realizada por procedimento de maneira remota, não presencial, com
ferramentas, modos e meios online.

 

§ 2º No caso da aquisição por meio eletrônico, a documentação para habilitação das
propostas, bem como o projeto de venda e seus anexos, e também contratos de compra e
venda poderão ser encaminhados às Entidades Executoras de forma digitalizada, sendo
esses documentos válidos para participação na chamada pública, desde que previstos no
edital e registrados no processo.

 

§ 3º A Entidade Executora deverá disponibilizar um endereço eletrônico no edital de
chamada pública para envio da documentação e habilitação dos interessados.

 

§ 4º Os projetos de compra e venda recebidos pela Entidade Executora serão analisados
por uma comissão de chamada pública, independentemente da presença dos interessados.

 

§ 5º No caso de ausência dos interessados, a Comissão deverá fornecer a todos os
participantes a ata de análise e resultados das propostas vencedoras.

 

§ 6º A Entidade Executora poderá criar mecanismos necessários para que os agricultores
familiares e/ou suas organizações participem da análise por meio de videoconferência,
quando houver possibilidade.

 

§ 7º O local e a periodicidade de entrega dos alimentos deverão ser definidos pela Entidade
Executora e descritos na chamada pública.

 

§ 8º Os resultados da chamada pública deverão ser publicados em imprensa oficial e outros
meios de comunicação.

 

Art. 6º Durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, a transferência de recursos
financeiros às Entidades Executoras, no âmbito do PNAE, ocorrerá nos termos do art. 38 da
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

 
 

14. Assim, tem-se que a possibilidade da aquisição de alimentos, no âmbito do PNAE, para a



distribuição às famílias dos alunos da educação básica do IFS beneficiários do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, enquanto durar o estado de emergência/calamidade provocado pelo COVID-19,
tem fundamento no art. 21-A da Lei 11.947/2009, podendo a compra ser feita mediante a utilização de
chamada pública, conforme a regulamentação feita pelas Resoluções CD/FNDE nº 26/2013 e nº 02/2020.

 
15. Analisando os documentos que instruem os autos sob a ótica desse normativo de regência,
cabem os seguintes comentários:
 

1. Quanto ao mister da demonstração da disponibilidade orçamentária para custeio
da aquisição, consta nos autos plexo documental atestatório de fls. 55-57;
 

2. Quanto à necessidade de se haver cardápio planejado por nutricionista
habilitado(a), consta afirmação, f. 02-v, de que o kit alimentos que será distribuído foi
elaborado pela Coordenação de Nutrição do Campus São Cristóvão. Os docs. de fls. 05-07
demonstram o encaminhamento do kit alimentos/cesta básica pela Coordenação de
Nutrição do Campus São Cristóvão;
 

3. Quanto à definição dos preços de referência para a aquisição, resta consignada a
opção pelo uso, como referência, da Tabela de Preços Homologados da Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB. Neste sentido, deve a Administração
justificar o motivo da adoção da tabela da CONAB em detrimento de pesquisa
própria em que seria adotado o procedimento definido pela IN/MP nº 05/2014,
com as alterações trazidas pela IN/MP nº 03/2017;
 

4. O Termo de Referência (Projeto Básico), fls. 50-54, pendente de aprovação pela
autoridade competente, contém especificações e a quantificação dos produtos a serem
adquiridos. A sua completa adequação à demanda, no entanto não pode ser afirmada por
este subscritor, por absoluta falta de conhecimento técnico sobre os produtos que serão
adquiridos;
 

5. Quanto ao conteúdo, da minuta de edital, fls. 45-49, apresenta como anexo o Termo
de Referência (Projeto Básico), fls. 50-54. Contudo os outros anexos que estão
espalhados nos autos, a minuta do Contrato, fls. 19-21, os Modelos de declaração de
produção própria, f. 22, a declaração de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda dos cooperados/associados, f. 22-v, o
Projeto de venda de gêneros alimentícios para o PNAE, fls. 24-25, devem ser
anexados à última redação da minuta do edital;
 

6. Deve ser inserida na justificativa para a aquisição e na minuta do edital que vinculará todo
o processo a observação de que os alimentos adquiridos com recursos do PNAE
só podem ser destinados a alunos (e no período de exceção pandêmica às suas
famílias) matriculados nos cursos de educação básica;
 

7. No restante, as minutas do Edital do Projeto Básico e do contrato atendem os requisitos
materiais da Lei 11.947/2009 e procedimentais das Resoluções CD/FNDE nº 26/2013 e
02/2020;
 

8. Inobstante, faço a ressalva da inexistência, nos autos, de certificação da utilização dos
modelos de minutas padronizadas de atos convocatórios e contratos da Advocacia-Geral
União. Embora o uso dessas minutas atualmente seja vinculado à contratação da
execução indireta de serviços, na forma da IN nº 05/2017/SEGES/MP, de 26/05/2017, a sua
utilização é recomendada no âmbito da Administração Pública Federal, a fim de conferir
maior celeridade no trabalho de análise, vez que quando usadas, parte-se da premissa de
que já foram previamente analisadas por um órgão jurídico da AGU;
 

9. Por fim, deve o consulente providenciar as assinaturas de todos os documentos
pendentes de assinatura e identificação do signatário, sob pena de serem considerados
formalmente inválidos.
 

16. CONCLUSÃO:
 

1. Do ponto de vista material, a possibilidade da aquisição de alimentos, no âmbito do PNAE,
para a distribuição às famílias dos alunos da educação básica do IFS beneficiários do
Programa Nacional de Alimentação Escolar, enquanto durar o estado de
emergência/calamidade provocado pelo COVID-19, tem fundamento no art. 21-A da Lei
11.947/2009, podendo a compra ser feita mediante a utilização de chamada pública,
conforme a regulamentação feita pelas Resoluções CD/FNDE nº 26/2013 e nº 02/2020;
 

2. Do ponto de vista formal, devem ser observadas as orientações contidas no item 15
acima.
 

 
17. Uma vez sejam atendidas as recomendações feitas neste parecer, o processo de aquisição



estará apto a seguir seu regular andamento.
 
Aracaju, 12 de maio de 2020.
 
 

ROBERTO VILAS-BOAS MONTE
Procurador Federal

Procurador-Chefe da PF/IFS
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23060000739202064 e da chave de
acesso d1c9ab79

Notas

1. ^ Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola
aos alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de
fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória
no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras
providências.

2. ^ Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito
do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

3. ^ Dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE durante o
período de estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
novo coronavírus – Covid-19.

4. ^ Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante
o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de
educação básica.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO VILAS BOAS MONTE, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
424738607 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
ROBERTO VILAS BOAS MONTE. Data e Hora: 12-05-2020 17:59. Número de Série: 13952016. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.


