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DECISÃO 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital da Chamada Pública de nº 001/2019, que versa 

sobre a eventual aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar/PNAE, no Município de Pinheiros/ES, interposta pela APAQMAR – Associação dos 

Pequenos Agricultores de XV de maio e Região. 

 

A Impugnante alega que o Edital em questão está pautado sob uma legislação que 

não se encontra mais em vigor, visto que este é regido pela Resolução/CD/FNDE nº 38, que 

regulamenta a Lei 11.947/2009. 

 

No entanto, a Impugnante afirma que a legislação mencionada foi revogada pela 

Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013, especificamente em seu artigo 72. Solicitando 

assim que sejam feitas as devidas alterações, inclusive a modificação do critério de avaliação 

das propostas, visto que pela nova legislação usa-se a priorização das propostas e não melhor 

preço por item.  

 

Pois bem, ao analisar os questionamentos elencados na Impugnação feita pela 

APAQMAR, constatamos que por um descuido passou por desapercebido aos olhos desta 

Comissão que a Resolução usada no edital como regulamentadora da Lei 11.947/2009 não 

estava mais em vigência.  

 

No entanto após consultas, restou comprovado que a Resolução/CD/FNDE nº 38 

de 16/07/2009 foi revogada a partir do momento da publicação da Resolução/CD/FNDE nº 26 

de 17/06/2013, qual passou a ser vigente, conforme art. 72 desta mesma resolução, vejamos:  

 

Art. 72 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 

Resolução CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, e outras disposições em 

contrário. Grifo nosso. 
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Deste modo, um edital pautado sob um legislação revogada, torna-se sem efeito 

tal qual a legislação que o fundamentou. Visto que uma legislação sem eficácia, não tem força 

para produzir efeitos.  

 

Sendo assim, amparados pelo poder de autotutela que possui a Administração 

Pública, qual permite a revisão dos próprios atos a qualquer tempo para sanar vícios de 

legalidade ou oportunidade e conveniência, julgamos procedente a Impugnação.  

 

Desde então, deve-se retificar o texto do edital da presente Chamada Pública, 

procedendo com as devidas alterações, adequando o texto ao redigido na Resolução 

CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013.  

 

Ademais, damos providência também ao pedido de alteração do critério de 

avaliação das propostas, passando-se de melhor preço por item, para priorização das 

propostas. Por ser este o disposto no art. 25 da resolução vigente.  

 

Outrossim, declaramos cancelado o edital que originou a presente impugnação, 

devendo o novo edital corrigido ser publicado com urgência, respeitando os prazos legais.    

 

Intimem-se todos do teor desta Decisão. 

 

Publique-se a íntegra da presente no site do Município e seu teor no Diário Oficial 

do Estado. Registre-se. 

  

Pinheiros – ES 30 de maio de 2019. 

 

 

 

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 
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ELIZABETE BATISTA PEREIRA e SILVA                                      JORDANA FAVARO ALTOÉ 

                        Membro                                                                                             Membro 

 

 

 

DIEGO ALVES ASSIS FERNANDES                                            WANDERLAN OLIVEIRA XAVIER                                    

                         Membro                                                                                             Membro   

 


