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QUEM PODE SER COMPRADOR
NA CHAMADA PÚBLICA?

 
De início, precisamos entender quem pode ser
comprador na chamada pública. primariamente,
teremos duas figuras:

1)    Entidade executora (eex) - (estados, distrito federal e municípios)
responsável pela execução do programa, inclusive pela utilização dos
recursos financeiros transferidos pelo FNDE (fundo nacional de
desenvolvimento escolar).

Exemplos: secretarias de educação municipais e estaduais, prefeituras
e escolas federais.

 



2) Unidade executora (uex) – sociedade civil com
personalidade jurídica de direito privado, vinculada à
escola, sem fins lucrativos, que pode ser instituída por
iniciativa da escola, da comunidade ou de ambas.

Exemplos: associação das escolas públicas integrada
por membros da comunidade escolar: pais, alunos,
funcionários, professores e membros da comunidade
local.

 

ORÇAMENTO

O primeiro passo para iniciar uma chamada pública
da agricultura familiar será identificar o valor do
repasse realizado pelo governo federal com base no
censo escolar do ano anterior, e definir o percentual
de compra da agricultura familiar a ser efetuado,
que deve ser de, no mínimo, 30% do valor
repassado pelo FNDE no âmbito do PNAE.



O percentual mínimo deverá ser observado nas aquisições
efetuadas por todas as entidades executoras, e sua
obrigatoriedade poderá ser dispensada pelo FNDE, desde
que devidamente comprovadas pela entidade executora na
prestação de contas.
 

A entidade executora deverá: conhecer o valor a ser repassado
pelo FNDE antes do início do período letivo, definir o
percentual a ser utilizado nas compras da agricultura familiar
(considerando o mínimo obrigatório de 30%), utilizar essas
informações para o planejamento do cardápio e informar esses
valores ao CAE (conselho de alimentação escolar) e às
organizações da agricultura familiar. 

MAPEAMENTO DOS PRODUTOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR

O segundo passo vem articulado entre os atores sociais
envolvidos no processo de aquisição de produtos da agricultura
familiar para a alimentação escolar.



Para identificar a diversidade e a quantidade dos
gêneros alimentícios ofertados pela agricultura
familiar, que poderão ser utilizados no cardápio da
alimentação escolar, é de grande importância que
haja um diálogo e um trabalho conjunto entre as
secretarias de educação e de agricultura.

 

A partir dessa articulação, será possível realizar o
mapeamento dos produtos da agricultura familiar
local. o mapeamento deve conter, no mínimo, a
discriminação dos produtos locais, quantidade de
produção e época de colheita (calendário agrícola).
 
O nutricionista poderá, ainda, contar com o apoio
das entidades representativas da agricultura familiar
para conhecer os agricultores locais e seus níveis de
organização.



Além da capacidade logística, de beneficiamento
da produção, entre outros, de forma a identificar e
estimular o potencial para diversificar a sua
produção e atender à demanda da alimentação
escolar.

ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO

O terceiro passo começa com a participação do nutricionista, que é de
fundamental importância nesse processo, pois este é o profissional que irá
compor o cardápio escolar, levando em consideração o mapeamento dos
produtos da agricultura familiar local. 

De posse do mapeamento dos produtos da agricultura familiar local, o
nutricionista responsável técnico elabora os cardápios da alimentação escolar,
incluindo alimentos regionais, com respeito às referências nutricionais e aos
hábitos alimentares locais e conforme a safra. 

 



O nutricionista tem um papel fundamental em
planejar um cardápio nutritivo, com produtos de
qualidade para a alimentação escolar. assim, com a
compra da agricultura familiar, terá condições de
adquirir produtos frescos, saudáveis, respeitando a
cultura e a vocação agrícola local. 

 

PESQUISA DE PREÇO

O quarto passo vem com um dos mais conhecidos
procedimentos realizados nas contratações, que se
dá pela pesquisa de preços. esses preços dos
produtos a serem adquiridos da agricultura familiar
deverão ser previamente estabelecidos pela entidade
executora e publicados no edital da chamada
pública.



Os preços dos produtos contratados no âmbito da chamada
pública devem, obrigatoriamente, refletir os preços de
mercado, sendo previamente definidos por pesquisa realizada
pela entidade executora. 

Dessa forma, aquisições de gêneros alimentícios da agricultura
familiar por meio de chamada pública permanecem em estreita
conciliação com os princípios jurídicos que regem as
aquisições feitas pela administração pública. 

 Na composição dos preços, deverão ser considerados todos
os insumos necessários, tais como, despesas com frete,
embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o
fornecimento do produto. 

Nos casos em que o edital faça a previsão da entrega dos
gêneros em cada escola, os custos da entrega ponto a ponto
deverão ser considerados no levantamento de preços para
aquisição da agricultura familiar, e esses custos deverão
compor o preço final do produto.



CHAMADA PÚBLICA

O quinto passo é a chamada pública. o procedimento
não é considerado licitação, e sim um procedimento
administrativo voltado à seleção de proposta
específica para aquisição de gêneros alimentícios
provenientes da agricultura familiar e/ou de
empreendedores familiares rurais ou suas
organizações.

As chamadas públicas deverão ser efetuadas,
semestralmente, sendo a primeira em janeiro e a
segunda em julho, as quais deverão ser publicadas
pela entidade executora, em jornal de circulação
local e na forma de mural, em local público de
ampla circulação e divulgada em seu endereço na
internet, caso haja. 

 



Se necessário, as chamadas deverão ser
publicadas em jornais de circulação regional,
estadual ou nacional, em rádios locais e na rede
brasil rural, observando que os editais das
chamadas públicas deverão permanecer abertos
para recebimento dos projetos de venda.

Atenção: o prazo mínimo de publicação é de 20 dias corridos, e não
20 dias úteis.

As aquisições devem ser precedidas de especificação completa dos
gêneros alimentícios a serem adquiridos, sem indicação de marca,
respeitando a sazonalidade dos produtos. além disso, a aquisição de
alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar pode
ser realizada dispensando-se o processo licitatório, nos termos do
art. 14, da lei nº 11.947/2009, desde que: 



 • Os preços sejam compatíveis com os vigentes no
mercado local (conforme a pesquisa de preços
realizada); 
 • Sejam observados os princípios inscritos no artigo 37
da constituição federal: legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência; 
 • Os alimentos atendam às exigências do controle de
qualidade estabelecidas pelas normas que
regulamentam a matéria.

 
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
VENDA

O sexto passo vem da elaboração do projeto de
venda. o projeto de venda é o documento que
formaliza o interesse dos agricultores familiares em
vender sua produção para a alimentação escolar. 



A responsabilidade pela elaboração e entrega dos projetos de
venda é dos agricultores familiares ou suas organizações. além
disso, é necessário que os agricultores familiares se atentem à
chamada pública na elaboração de seus projetos de venda. 
 
O projeto deverá apresentar sua proposta de fornecimento de
gêneros alimentícios (variedade, quantidade, cronograma de
entrega) de acordo com o que for publicado na chamada
pública e conforme a possibilidade de atendimento de cada
fornecedor. 

RECEBIMENTO DOS PROJETOS DE
VENDA E A DAP

O sétimo passo se inicia a partir da habilitação dos projetos
de venda e da entrega do mesmo, que devem ser
acompanhadas das documentações de habilitação dos
fornecedores.

O documento principal de habilitação é a DAP (declaração
de aptidão ao PRONAF - programa nacional de
fortalecimento da agricultura familiar).



 A DAP pode ser retirada de duas formas:
1)    Jurídica; 
2)    Física.

A DAP jurídica é o documento que identifica e
qualifica formas associativas da agricultura familiar
e empreendimentos familiares rurais, como, por
exemplo, associações, cooperativas e agroindústrias.
os grupos formais possuem a DAP jurídica.

 A DAP física é disponível aos agricultores
individuais e aos grupos informais conforme as
regras da lei 11.326/2006 (lei do agricultor
familiar). após a habilitação, a entidade executora
deverá fazer a seleção dos projetos de venda
conforme os critérios estabelecidos na resolução
fnde nº 04/2015.



Na ausência ou desconformidade de qualquer
desses documentos, fica facultada à entidade
executora a abertura de prazo para a
regularização da documentação. 

A relação dos proponentes dos projetos de venda
será apresentada em sessão pública e registrada
em ata ao término do prazo de apresentação dos
projetos.

SELEÇÃO DOS PROJETOS

O oitavo passo se inicia com a seleção dos projetos de venda. os
projetos deverão ser analisados em sessão pública e registrados em
ata ao término do prazo de apresentação dos projetos pelo comitê
gestor. 

Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em
grupos de projetos. será observada a seguinte ordem de prioridade
para seleção:



1)    Em primeiro lugar, sempre estará o grupo de projetos de
fornecedores locais, tendo prioridade sobre os demais
grupos;
2)    o grupo de projetos de fornecedores do território rural
terá prioridade sobre o do estado e do país;
1)    Por fim, o grupo de projetos de fornecedores do estado
terá prioridade sobre o país.

 Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem
de prioridade para seleção:

1)     Aos assentamentos de reforma agrária, às comunidades
tradicionais indígenas e às comunidades quilombolas, não
havendo prioridade entre eles;
2)    Aos fornecedores de gêneros alimentícios certificados
como orgânicos ou agroecológicos.
3)    Aos grupos formais (organizações produtivas detentoras
de declaração de aptidão ao PRONAF – DAP jurídica) sobre
os grupos informais (agricultores familiares, detentores de
declaração de aptidão ao PRONAF – DAP física,
organizados em grupos) e, estes, sobre os fornecedores
individuais (detentores de DAP física).



Caso a unidade executora não obtenha as quantidades
necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos
de fornecedores locais, elas deverão ser
complementadas com os projetos dos demais grupos,
do território rural, do estado e do país. nesta ordem. 

No caso de empate entre grupos formais de
assentamentos da reforma agrária, comunidades
quilombolas e/ou indígenas terão prioridade.

 Atenção: conforme a resolução nº 06, publicada em
novembro de 2021, o governo aumentou o limite
individual de venda do agricultor familiar e do
empreendedor familiar rural para a alimentação
escolar. a partir de então, a transação deve respeitar
o valor máximo de R$ 40 mil, o dobro do valor
estabelecido na antiga publicação. além disso,
devem ser obedecidas as regras constantes na
resolução.



AMOSTRA PARA CONTROLE DE
QUALIDADE

O nono passo se inicia quando a entidade
executora poderá prever, na chamada pública, a
apresentação de amostras dos produtos a serem
adquiridos, para que sejam previamente
submetidos ao controle de qualidade.

 As amostras dos alimentos deverão ser apresentadas pelo
classificado provisoriamente em primeiro lugar (e assim
sucessivamente, até a classificação necessária à contratação), que
servirão para a avaliação e seleção do produto a ser adquirido.
 a avaliação dos produtos a serem comercializados se dará a partir
de três critérios: 

 a) caso atendam às especificações da chamada pública; 
 b) caso possuam certificação sanitária, quando houver essa
exigência;



 c) caso atendam ao teste de amostra, em que seja
possível qualificar as suas características sensoriais.
Esse passo é especialmente relevante para produtos
que necessitam de concessão, afinal, os produtos da
agricultura familiar devem atender à legislação
sanitária.

 

CONTRATO DE COMPRA

O último passo é concretizado pela assinatura do
contrato, e os projetos de venda selecionados resultam
na celebração de contratos com a entidade executora. 

O contrato de compra 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. 



Entrega dos produtos, termo de recebimento e
pagamento dos agricultores

O início da entrega dos produtos deve observar o que diz o
cronograma previsto no edital de chamada pública e no
contrato. No ato da entrega, o termo de recebimento deve ser
assinado pelo representante da entidade executora e pelo
grupo ou agricultor individual fornecedor. 

O termo de recebimento é o instrumento que atesta que os
produtos entregues estão de acordo com o cronograma
previsto no contrato e dentro dos padrões de qualidade
exigidos. 

Nesse documento, são descritos os tipos de produtos
entregues, suas quantidades e seus valores. após preenchido,
ele deve ser assinado pelo fornecedor (ou seu representante)
e pelo representante da eex, responsável pela verificação dos
produtos entregues. 
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