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LEI 11.947/2009 

• Regulamentação:  

• Resolução CD/ FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 

• Resolução CD/ FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015 

 

Art. 14. Do total dos recursos financeiros 
repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no 

mínimo 30% deverá ser utilizado na aquisição de 
gêneros alimentícios diretamente da agricultura 
familiar e do empreendedor  familiar rural ou de 
suas organizações, priorizando os assentamentos 
de reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e comunidades quilombolas. 
 



PNAE e AGRICULTURA 
FAMILIAR 

Redução da pobreza e insegurança alimentar no campo 

(Re)organização de comunidades indígenas e quilombolas 

Incentivo à organização e associação das famílias 
agriculturas 

Fortalecimento social 

Potencialização das economias locais 

Ampliação da oferta de alimentos de qualidade 

Valorização da produção familiar 



PNAE e AGRICULTURA 
FAMILIAR 

Geração de emprego e renda 

Fortalecendo e diversificando a economia local 

Valorizando as especificidades e os hábitos alimentares 
locais 

Município 



PNAE e AGRICULTURA 
FAMILIAR 

Agricultor Familiar 

Canal importante de comercialização e geração de renda 

Inclusão produtiva 

Geração de emprego no meio rural 

Estímulo ao cooperativismo e ao associativismo 

Contribuindo 



PNAE e AGRICULTURA 
FAMILIAR 

Escolar 

Acesso regular e permanente a produtos de melhor qualidade 

Garantia de alimentos e hábitos saudáveis  

Respeitando a cultura e as práticas alimentares regionais 

Visitas às propriedade rurais Proteção ambiental 



Quem é o Agricultor 
Familiar? 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão de obra da própria família 
nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de 
atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento 
ou empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 
família. 

 

(Lei nº 11.326/06 e Portaria nº 47/08) 

 



Quem compra? 

• Entidades Executoras 

• Instituições de rede pública de ensino (federal, estadual 
e municipal) 

• Secretarias de Educação 

• Escolas Federais 



Quem vende? 

• Agricultores familiares e/ou suas organizações 

 

• Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP): 

• Física 

• Jurídica 

 

 
Instrumento de identificação do agricultor 

  
 

Acesso às políticas públicas 



Declaração de Aptidão ao 
PRONAF (DAP) 

Criada pela SAF (Secretaria da Agricultura Familiar)/ MDA 
(Ministério do Desenvolvimento Agrário); DAP (Declaração de 

Aptidão ao PRONAF) é utilizada como instrumento de identificação 
do agricultor familiar para acessar políticas públicas. 

Agricultores 
individuais  

Grupos 
informais  

Física 

Grupos formais 
(associação ou 
cooperativa) 

Jurídica  

Grupos de assentados da reforma agrária , comunidades 
indígenas e quilombolas: 50% + 1 dos associados 



Como tirar a DAP? 

• Em papel, os agricultores devem preencher o formulário, 
que são distribuídos em instituições autorizadas. 

 

• Pela via eletrônica, existem dois caminhos de acesso: os 
aplicativos homologados pela Secretaria da Agricultura 
Familiar e o aplicativo desenvolvido pela Secretaria, 
o DAPweb. 

 

• Mais informações: www.mda.gov.br 



Passo a passo da compra e venda de 
alimentos da agricultura familiar 

para o PNAE 

1.  

Orçamento 

3.  

Cardápio 

4.  

Pesquisa de 
preços 

5.  

Chamada 
pública 

6.  

Elaboração 
dos projetos 

de venda 

7. 
Recebimento 
e seleção dos 
projetos de 

venda 

8. Amostra 
para controle 
de qualidade 

9. 

 Contrato de 
compra 

10.  

Termo de 
recebimento 

2. Articulação 
entre os atores 

sociais 



1. Orçamento 

Contabilizar o valor do repasse do 
FNDE para a compra de gêneros 
alimentícios para a alimentação 
escolar e definir o percentual da 

compra de alimentos da agricultura 
familiar    

No mínimo  30% 

Responsável: Entidade Executora 



 Cálculo do repasse da  
verba   

Dias letivos Valor por aluno 

Nº de alunos 
matriculados de 

acordo com o 
Censo Escolar do 

ano anterior 

200 Valor diário por aluno: 
R$ 0,30: ensino 
fundamental, médio e EJA 
R$ 0,50: pré escola 
R$ 0,60: indígenas e 
quilombolas 
R$ 0,90: Programa Mais 
Educação  
R$ 1,00: creches e escolas 
tempo integral 

Nº de alunos 



2. Articulação entre os atores sociais 
Mapeamento de produtos agrícolas 

 

Entidade Articuladora 

Cultura  Sazonalidade Quantidade  

Banana nanica Fevereiro- Dezembro 10 quilos  

Agrião Maio - Outubro 50 quilos 

 O mapeamento agrícola do município deve ser atualizado 
periodicamente 

Responsável: Entidade 
Executora (com parceiros) 



3. Cardápio 

• Quem elabora ?                          

 

• Nutricionista Responsável Técnico (a) 

 

. Baseado no mapeamento agrícola local 

. Contemplar alimentos da agricultura familiar 

. Respeitar hábitos alimentares e necessidades nutricionais dos 
escolares 

. Diversificado 

. Respeitar a sazonalidade dos alimentos 



• Os projetos de venda devem conter os mesmos preços 
apresentadas na Chamada Pública. 

4. Pesquisa de preço 

Definição prévia de preços e publicação 
no edital da Chamada Pública 

O preço não é critério 



4. Pesquisa de preço 

Eu coloquei no meu projeto 
de venda um preço menor, 

e agora??? Sou 
desclassificado?? 

Art. 27 da Resolução nº 26/2013 
 
 “Na ausência ou irregularidade de qualquer dos 

documentos exigidos para a habilitação das 
propostas, fica facultada à Entidade Executora a 
abertura de prazo para a regularização da 
documentação” 



4. Pesquisa de preço 

Realizar a pesquisa de preços em, no mínimo 3 
mercados locais, priorizando-se a feira do agricultor, se 

houver. 

Mercados                hipermercados, supermercados, 
quitandas, feira dos agricultor, associações, cooperativa, 

PAA, entre outros. 



Média de preço dos mercados 

 

Gastos extras (frete, embalagens, encargos) 

 

Dispostos em chamada pública 

 
DOCUMENTAR A PESQUISA DE PREÇO! 

Âmbito 

Local Territorial Estadual Nacional 

Definição do preço  

4. Pesquisa de preço 



Território Rural/SP 

• Andradina 

• Noroeste Paulista 

• Pontal do Paranapanema 

• Sudoeste Paulista 

• Vale do Ribeira 



A EEx poderá realizar pesquisa específica para alimentos 
orgânicos  

ou 

acrescer em até 30% dos preços estabelecidos para os 
produtos convencionais 

 Certificação de produtos orgânicos: 

 Sistemas Participativos de Garantia – SPC 

 Certificação por Auditoria 

 Organização de Controle Social - OCS 

Produtos orgânicos  

4. Pesquisa de preço 



Preservação 
da 

biodiversida-
de 

Promoção 
de saúde 

Qualidade 
biológica, 
sanitária e 
nutricional 

Saúde do 
trabalhador 

Cadastro Nacional de 
Produtores Orgânicos: 
Estado de São Paulo:  1361 
agricultores familiares 

Setembro de 2015 - MAPA 

Produtos orgânicos 

Entre janeiro de 2014 e janeiro 
de 2015, a quantidade de 
agricultores que optaram pela 
produção orgânica passou de 
6.719 para 10.194, um aumento 
de cerca de 51,7%. As regiões 
onde há mais produtores 
orgânicos são o Nordeste, com 
pouco mais de 4 mil, seguido do 
Sul (2.865) e Sudeste (2.333). 





Anexo (Resolução nº 4, de 2 de abril de 2015) 



 Interesse da EEx em comprar produtos da AF 

 

 Dispensa de Licitação para compras da agricultura 
familiar 

 

 Conter informações suficientes para que os agricultores 
formulem os projetos de venda 

 
Quantidades 

Tipos de produtos Cronograma 
de entregas 

Local de entrega 

Preços de aquisição 

5. Chamada pública 

Responsável: Entidade Executora 





Anexos (Resolução nº 4, de 2 de abril de 2015) 



Rádios e jornais locais e regionais 

 

Murais (Secretarias da Educação, da Agricultura, Sindicatos 
Rurais, Casa da Agricultura) 

 

 Site da prefeitura, Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(www.mda.gov.br)  e  Rede Brasil Rural 
(www.redebrasilrural.gov.br ) 

 

Deve ser mantida aberta por, no mínimo, 20 dias 

5. Chamada pública 
Divulgação 

http://www.mda.gov.br/
http://www.redebrasilrural.gov.br/


5. Chamada pública 
Rede Brasil Rural 



É o documento que formaliza o 
interesse dos agricultores 

familiares em vender para a 
alimentação escolar, elaborado 
pelo agricultor familiar ou por 

cooperativas/associações 

O preço do produto disposto no projeto de venda deve 
estar de acordo com a chamada pública 

6. Elaboração do Projeto 
de Venda 



O limite individual de venda do 
agricultor familiar/ 

empreendedor familiar rural 
para a alimentação escolar 

deverá respeitar o valor 
máximode R$ 20 mil reais , por 
DAP/ano/entidade executora. 

6. Elaboração do Projeto 
de Venda 



• Os contratos individuais 
firmados deverão 

respeitar o valor máximo 
de R$ 20.000 
DAP/ano/EEx 

Agricultores 
individuais e 

grupos 
informais 

• Valor máximo a ser 
contratado = nº de 

agricultores familiares 
(DAPs familiares) inscritos 

na DAP jurídica x R$ 
20.000,00 

Grupos 
formais 

Limite individual de venda 



Cooperativas e/ou 
associações que firmarem 

contratos com a EEx 

EEx 

Grupos informais e 
agricultores individuais 

Limite total de venda 
(montante máximo) das 

cooperativas 

Controle do limite individual 
 de venda 

De cada agricultor familiar 
que compõe a 

cooperativa 



7. Recebimento e Seleção 
do Projeto de Venda 

• CPF; 

• Extrato de DAP; 

• Projeto de Venda; 

• Prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
específica; 

• Declaração que os gêneros alimentícios são oriundos de 
produção própria; 

 

• Para Grupos Formais: 
• + Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria; 

• + Prova de regularidade com a Fazenda Federal. 

• + Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo 
controle do atendimento do limite individual de venda de seus 
cooperados/associados. 

 



• Realizada pela Entidade Executora  

 

• Importância de testemunhas (Nutricionista, Conselho de 
Alimentação Escolar, entre outros) 

 

• Sessão pública registrada em ata.  

 

7. Recebimento e Seleção 
do Projeto de Venda 



Anexos (Resolução nº 4, de 2 de abril de 2015) 



Estados, Distrito Federal, municípios e escolas 
federais  

 
              repasse superior a R$ 700.000,00  
 
 
Entidade Executora poderá optar por aceitar 
propostas apenas de organizações com DAP 
jurídica, desde que previsto na chamada 
pública. 
 

7. Recebimento e Seleção 
do Projeto de Venda 



Projetos de 
venda de AF 
do território 

rural 
Projetos de 
venda de AF 

do Estado 

Projetos de 
venda de AF de 
outros estados 

(nacional) 

Projetos de 
venda de AF 

locais 

Os projetos de venda habilitados serão divididos em grupos e entre os 
grupos, observar a seguinte a ordem de prioridade para seleção: 

7. Seleção do Projeto  
de Venda 



Projetos de venda de AF 
locais 

Projetos de 
assentamentos da 
reforma agrária , 

comunidades indígenas 
e quilombolas 

Projetos de 
fornecedores de 

gêneros orgânicos 

Grupos formais sobre 
os informais sobre os 

fornecedores 
individuais 

7. Seleção do Projeto de 
 Venda 



EEx precisa de 
100 kg de 

tomate 

Agricultores familiares 
LOCAIS produzem 

apenas 80kg 

Pode ser 
complementada 

com os projetos dos 
demais grupos 

(critérios) 

Empate entre grupos formais 
de assentamentos da reforma 

agrária, comunidades 
quilombolas e indígenas 

Prioridade para 
organizações com 

maior % destes 
associados O mesmo vale para os 

grupos informais de 
assentamentos......  

Critérios de desempate 



Empate entre 
grupos formais 

Persistindo o empate... 

Sorteio 

OU 

Havendo 
consenso entre 

as partes  

Divisão no 
fornecimento dos 
produtos a serem 

adquiridos 

Critérios de desempate 
Prioridade para 

organizações com maior % 
de agricultores/ 

empreendedores 
familiares no seu quadro 

de associados 
 



A solicitação de amostras deve constar na chamada pública 

Solicitado apenas para os agricultores classificados 

Análise do produto 

Documentar  

8. Amostra 



 

 

 

 

 

Clareza e precisão 

Direitos 

Obrigações 

Responsabilidades 

Punições 

É a formalização legal do compromisso 
assumido pela Entidade Executora e pelos 
fornecedores para a entrega dos gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para a 
alimentação escolar. 

9. Contrato 



Anexos (Resolução nº 4, de 2 de abril de 2015) 



 

O início da entrega dos produtos 
obedece o cronograma previsto no 
contrato.  

Os representantes da Entidade 
Executora e fornecedores assinam o 
termo de recebimento no ato da 
entrega, junto com o documento fiscal 
exigido: 

• nota do produtor rural 

• nota avulsa (vendida na prefeitura) 

• Nota fiscal (grupo formal) 

10. Entrega dos produtos,  
termo de recebimento  

e pagamento dos agricultores 



Os gêneros alimentícios podem ser 
substituídos quando ocorrer a 

necessidade, desde que os 
produtos substitutos constem na 
mesma chamada pública e sejam 

correlatos nutricionalmente 

Substituição 

A substituição deverá ser atestada pelo Nutricionista RT.  



Aquisição da AF no Brasil 



Manuscrito I 

 

Tabela 1. Descrição dos vinte alimentos que apareceram com maior frequência nas 

chamadas públicas. São Paulo, 2013. 

 Espécie de Alimentos Chamadas pública n (%) 

Alface 82 (67,21) 
Banana 81 (66,39) 
Tomate 76 (62,29) 
Cenoura 74 (60,65) 
Beterraba 73 (59,83) 
Couve manteiga  73 (59,83) 
Cheiro Verde 70 (57,37) 

Repolho 70 (57,37) 

Laranja 66 (54,09) 
Abobrinha 65 (53,27) 
Pepino 65 (53,27) 
Mandioca 59 (48,36) 
Chuchu 58 (47,54) 
Vagem  53 (43,44) 
Batata 51 (41,80) 
Mamão 51 (41,80) 
Acelga 48 (39,34) 
Cebola 48 (39,34) 
Melancia  48 (39,34) 
Abóbora 42 (34,42) 



Pesquisa AF no estado de SP 

 

 

Alimento regional: cambuci (Campomanesia phaea) 

Alimento orgânico: arroz 

  

1 chamada pública 

Amorim, Bandoni, de Rosso, 2015 



Tabela 2. Frequência dos alimentos presentes nas chamadas públicas de municípios do estado de São 
Paulo, a partir dos quartis de escolares. São Paulo, 2013. 

Frequência de 

alimentos 

1º Quartil 

(n=25)  

2º Quartil 

(n=25) 

3º Quartil  

(n=24) 

4º Quartil  

(n=25) 

Total 

(n=99) p 

n % n % n % n % n % 

Cereais* 4 0,59 5 0,82 17 2,75 35 7,09 61 2,54 0,000 

Raízes e tubérculos 60 8,86 52 8,52 42 6,80 37 7,49 191 7,96 0,055 

Leguminosas* 2 0,30 8 1,31 8 1,29 16 3,24 34 1,42 0,050 

Carnes 9 1,33 12 1,97 13 2,10 5 1,01 39 1,63 0,073 

Pescado 1 0,15 4 0,66 1 0,16 0 0,00 6 0,25 0,265 

Hortaliças 336 49,63 322 52,79 326 52,75 219 44,33 1203 50,15 0,083 

Frutas* 249 36,78 181 29,67 173 27,99 142 28,74 745 31,05 0,018 

Processados e 

ultraprocessados 
14 2,07 20 3,28 25 4,05 28 5,67 87 3,63 0,082 

Ingredientes 0 0,00 1 0,16 4 0,65 6 1,21 11 0,46 0,153 

Leite 2 0,30 5 0,82 9 1,46 6 1,21 22 0,92 0,069 

Total 677 28,22 610 25,43 618 25,76 494 20,59 2399 100,00   

* p<0,05 (Kruskal-Wallis) 



Apoio  
• Mais informações sobre de produtos da agricultura familiar 

para a alimentação escolar, acesse o link do Portal do FNDE: 

www.fnde.gov/programas/alimentacao-
escolar/alimentacao-escolar-agricultura-familiar 

 

• Ministério da Agricultura – Alimentos orgânicos 

 http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-
sustentavel/organicos 

 

• Divisão de Desenvolvimento da Agricultura Familiar do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/FNDE: 

cgpae@fnde.gov.br 

http://www.fnde.gov/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-agricultura-familiar
http://www.fnde.gov/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-agricultura-familiar
http://www.fnde.gov/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-agricultura-familiar
http://www.fnde.gov/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-agricultura-familiar
http://www.fnde.gov/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-agricultura-familiar
http://www.fnde.gov/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-agricultura-familiar
http://www.fnde.gov/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-agricultura-familiar
http://www.fnde.gov/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-agricultura-familiar
http://www.fnde.gov/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-agricultura-familiar
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos


Obrigada! 
 

Contato CECANE UNIFESP: 
cecanebs@hotmail.com 

Tel: (13) 3878-3817/3816 

 


