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MEMORANDO Nº 059/2022 – GABINETE DO PREFEITO/CPL  

  

Alenquer-PA, 23 de março de 2022.  

  

Ao Senhor ERIVALDO RODRIGUES DE SOUSA   

Presidente da Comissão de Licitação de Alenquer-PA 

  

Prezado senhor,    

  

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos a REVOGAÇÃO da CHAMADA 

PÚBLICA n. 001/2022-SEMED, cujo objeto é a “CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR 

RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DO  

MUNICÍPIO DE ALENQUER/ PA”, face da identificação de vícios sanáveis no 

procedimento licitatório. Insta salientar que após analise ao processo, identificado pelo 

órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PROMOTORIA DE JUSTIÇA AGRARIA 

DE SANTARÉM 2º REGIÃO AGRÁRIA. No dia 16 de março de 2022 foi encaminhado a esta 

Prefeitura Municipal RECOMENDAÇÃO Nº 01/2022-MPPA/PJ AGRÁRIA SANTARÉM as 

seguintes: pg. 7 

“Ao Prefeito Municipal de Alenquer, à Secretária Municipal de 

Educação de Alenquer e à Comissão Permanente de Licitação 

a imediata suspensão do Edital de Chamada Pública nº 

001/2022-SEMED para aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas 

organizações, destinado ao Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar, para atender os alunos da rede básica 

de ensino do Município de Alenquer, e que: 

I – Cumpram a obrigatoriedade mínima de compra de 30% de 

alimentos da alimentação escolar proveniente da agricultura 

familiar, em 2022 e nos anos seguintes, nos termos da Lei 

11.947/2009, com a priorização de compra da produção de 

assentados da reforma agrária, povos tradicionais indígenas e 

quilombolas, ampliando a divulgação; 

 II – Efetuem o lançamento de chamada pública diferenciada 

contemplando os povos tradicionais (indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos e extrativistas), de modo a garantir o respeito à 

alimentação culturalmente adequada nas escolas indígenas e 

tradicionais em geral, nos termos das Notas Técnicas nº NT nº 

3/2020/6ªCCR/MPF e NT n° 09/2021/SAF/MAPA (ressaltando 

que o FNDE e o Cecane/Ufpa disponibilizam o apoio técnico e 

orientações para realização das chamadas públicas 

diferenciadas por meio dos contatos mencionados na 

presente Recomendação);  

III – Que informem o exato cronograma de lançamento e 

regular andamento da chamada pública estadual para os 

trabalhadores rurais, quilombolas e comunidades tradicionais 

(ribeirinhas/ extrativistas), com os ajustes construídos junto à 

sociedade civil e demais órgãos públicos, inclusive 

relacionado à quantidade e qualidade dos produtos. 

 IV – Assegurem, em conformidade com a Lei n° 11.947/2009 

e Lei nº 13.987/2020, em caso de suspensão das atividades 

educativas presenciais devido à pandemia ou estado de 
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calamidade pública, a distribuição dos alimentos e 

continuidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), destinando-os aos alunos da rede de ensino que deles 

necessitarem, conforme a realidade, economia e produção 

local, visando a fornecer, preferencialmente, alimento in 

natura ou minimamente processado, evitando o 

fornecimento de alimentos de aquisição restrita e de 

produtos de aquisição proibida; 

O processo de Chama Pública, ocorreu na data marcada 17 de março de 2022, 

mediante resposta da assessoria Jurídica ao ministério Público de Santarém “Fixa-se o 

prazo de 01 (um) dia para resposta ao MPPA sobre a suspensão da realização da 

Chamada Pública no Município de Alenquer” pg. 8. No entanto, no dia 22 de março de 

2022 a PROMOTORIA DE AGRÁRIA DE SANTARÉM 2º REGIÃO AGRÁRIA, em uma reunião 

realizada entre  SEMED/Alenquer, STTR/Alenquer e MPPA, encaminhou a Prefeitura 

Municipal de Alenquer as Recomendações nº 03/20217PJ/MPPA e nº 01/2022-

7PJ/MPPA e a memória da reunião de 22/03/2022 para fins de orientação ao 

cumprimento das recomendações citadas. 

1. Que os presentes à reunião concordaram com o reinício do 

processo de chamada pública em relação ao Programa do 

PNAE para o município de Alenquer, o qual objetiva cumprir 

o fornecimento da merenda escolar do município, cumprindo 

o mínimo 30 por cento de alimentos advindos dos povos 

tradicionais e agricultores familiares.  

2.  Que até o final da semana deverá ser lançado novo edital 

de chamada pública, reiniciando o processo, considerando 

que não houve participação efetiva dos agricultores de 

Alenquer na chamada pública anterior, posto que os 
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trabalhadores não tiveram conhecimento antecipado com a 

viabilidade de participação, segundo informou a 

representante do Sindicato de Alenquer;  

3.  Que durante o processo de construção e realização da 

nova chamada pública, para que não haja solução de 

continuidade, poderá o poder público comprar a merenda 

escolar diretamente dos agricultores familiares, para garantir 

a alimentação saudável e de qualidade;   

4. Que seja observado o prazo de 60 (sessenta dias), pelo 

princípio da razoabilidade vigente  no ordenamento jurídico 

para a conclusão da chamada pública especial em relação ao 

PNAE; 

 5. Que a prefeitura deverá verificar junto ao seu setor 

técnico, se há possibilidade de que o valor mínimo utilizado 

na chamada pública anterior (ano de 2021) possa ser 

mantido, conforme solicitação dos representantes do 

Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Alenquer, Pacoval e 

PDS Paraíso;   

6. Que para a compra direta deverá ser estabelecido o diálogo 

com os agricultores familiares que possam fornecer 

emergencialmente os itens requeridos;   

7. Que deve haver comprovação ao Ministério Público de que 

os itens comprados de forma emergencial tem tanto relação 

com cardápio, como tenham logrado identificar, com base na 

boa-fé procedimental, os agricultores familiares, povos e 

comunidades tradicionais que poderiam fornecer 

emergencialmente;   



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER – PARÁ 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ Nº 04.838.793/0001-73 

 

 

Praça Eloy Simões, n 751 – Centro – CEP: 68.200-000 – Alenquer - Pará 
 

8. Que ao Ministério Público Deverá ser encaminhado o 

planejamento sobre a Nova Chamada Pública para o 

acompanhamento deste órgão ministerial, observado os 

termos da Recomendação N. 03/2021-7PJ/MPPA de 24 de 

novembro de 2021;   

9. Que deve ser dada ampla divulgação, inclusive com a busca 

ativa e diálogo com os sindicatos e grupos de agricultores 

organizados, bem como outras metodologias que se 

apresentarem possíveis para ampliar a participação social;   

10. Que não deve haver restrição a participação de 

agricultores que estejam com a DAP válida, ainda que se 

estabeleça que a mesma deve ser tempestivamente 

renovada, quando do seu vencimento.  

11. Oficie-se ao Município de Alenquer para dar ciência do 

teor da presente reunião como forma de orientar o fluxo de 

cumprimento legal, a fim de dar cumprimento à 

Recomendação N.03/2021-7PJ/MPPA e à Recomendação 

N.01/2022-7PJ/MPPA 

Sem mais para o momento, diante do exposto, renovamos votos de estima e 

consideração.  

Segue em anexo as Recomendações do MINISTERIO PÚBLICO, afim de procedimento. 

Atenciosamente,  

 

 

HEVERTON DOS SANTOS SILVA 

Prefeito Municipal de Alenquer/PA 
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