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“Se em uma província vês um pobre oprimido, e 
as leis e a justiça violadas, não fiques perplexo: 
quem está no alto tem sempre outro mais alto que 
o vigia, e sobre ambos há outros ainda mais altos. 
O proveito da terra a todos pertence, até mesmo o 
rei se serve da agricultura e por ela e seus 
trabalhadores deve zelar”. 
 

Eclesiastes 5:8,9 
 
“A poeira onipresente 
No ar seco 
Da terra nova, desbravada 
Madeira, 
Madeira, 
Madeira 
Arroz, 
Feijão, 
Milho 
A luta do lavrador 
por um pedaço de chão 
Suado, negado, cercado 
A terra a escapulir  
Por debaixo dos pés 
Como a água da chuva na ribanceira”. 
 

Roberto Zwetsch – Colorado, 1982 
In Flor de Maio (2014, p. 75) 
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RESUMO 

A finalidade da pesquisa é a análise da participação de agricultores e agricultoras 
familiares nas aquisições de gêneros alimentícios do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, período 2016-2017, por meio do Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) e como essa aquisição incrementa a economia 
local. O objeto dessa pesquisa são as alterações implementadas nas aquisições de 
alimentos e benefícios sociais advindos do Decreto 8.473/2015. A pesquisa é 
relevante face aos valores éticos e sociais que constituem o tema. O IFCE, como 
entidade da administração pública federal, deve utilizar a modalidade “Compra 
Institucional” nas aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar, por meio 
de chamada pública. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e 
documental, utilizando-se livros, revistas científicas, sites da internet, documentos 
oficiais, além da experiência da autora na área de compras governamentais que 
possibilitou verificar conceitos e base legal que se restringem ao tema, analisar o 
desenvolvimento do PAA, as alterações dos procedimentos das compras de 
alimentos, inferir os campi que utilizaram tais procedimentos, no período 2016-2017 
e dificuldades encontradas na implementação. A pesquisa possibilitou concluir que o 
PAA é uma importante política pública de inclusão social e econômica, de alcance 
às pessoas mais vulneráveis socialmente, incrementando o desenvolvimento local e 
a sustentabilidade ambiental. Os gestores do IFCE estão se articulando para a 
implementação das aquisições de gêneros alimentícios, conforme o decreto, com 
capacitação de pessoal da área de compras. Esse trabalho servirá de apoio ao IFCE 
na implementação do PAA. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Programa de Aquisição de Alimentos. Compra 
Institucional. Chamada Pública. 
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ABSTRACT 

The goal of the research paper is the analysis of the participation of the family 

farmers in the purchase of food products of the Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE [Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Ceará], in the period of 2016-2017, through the Program of Food 

Purchasing (PAA) and how this purchase increases the local economy. The object of 

this research is the alterations which were implemented in the purchase of food and 

the social benefits resulting from the Decree 8.473/2015. The research is relevant 

due to the ethical and social values which constitute the theme. The IFCE, as an 

entity of the federal public administration, should use the modality “Institutional 

Purchase” in the purchase of food products from family agriculture, through a public 

call. The methodology used was bibliographic and documental research, using 

books, scientific journals, internet sites, official documents, besides the experience of 

the author in the area of governmental purchases which made it possible to verify 

concepts and the legal base which are restricted to the theme, analyze the 

development of the PAA, the alterations of the procedures for the purchase of food, 

infer the campi which used such procedures in the period of 2016-2017 and the 

difficulties encountered in the implementation. The research made it possible to 

conclude that the PAA is an important public policy of social and economic inclusion, 

which reaches the most socially vulnerable people, increasing the local development 

and environmental sustainability. The administrators of the IFCE are articulating to 

implement the purchase of food products, according to the decree, with training of 

personnel in the area of purchases. This work will serve as support for the IFCE in 

the implementation of the PAA. 

Keywords: Family Agriculture. Program of Food Purchases. Institutional Purchases. 

Public Call. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na metade dos anos 1980, surgem as reivindicações dos trabalhadores 

rurais brasileiros pelo direito a terras e por políticas públicas direcionadas para a 

agricultura familiar. Todavia, somente em 1995, com a mobilização “Grito da Terra”, 

organizada pelas entidades representativas dos trabalhadores rurais brasileiros, foi 

implementada uma política pública voltada para a agricultura familiar, o PRONAF, 

Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, originalmente uma política de 

crédito rural aos agricultores e agricultoras familiares. A partir de então, a agricultura 

familiar passou a ser tema de discussão dos movimentos sociais, do governo e de 

acadêmicos. 

A agricultura familiar caracteriza-se pela gestão da propriedade 

desempenhada por grupo familiar, com produção variada e principal fonte de renda 

oriunda de sua própria produção. Ademais, consiste no local de trabalho e moradia 

do grupo familiar, onde se produz para seu próprio consumo e para o mercado local. 

Mais do que um setor econômico, a agricultura familiar é um campo social. Pois 

contribui para a segurança alimentar e nutricional, para a erradicação da pobreza, 

para a diminuição do êxodo rural. 

No entendimento de Abramovay1, “a agricultura familiar é a base social de 

um projeto economicamente viável”. Explica o pesquisador: 

[...] a agricultura familiar é vista como o setor social capaz de contrabalançar 
a tendência tão própria à nossa sociedade, de desvalorizar o meio rural 
como lugar em que é possível construir melhores condições de vida, de 
encará-lo como o local em que permanecem aqueles que ainda não 
enveredaram pela “verdadeira aventura civilizatória”, a urbana.2 

De acordo com o último Censo Agropecuário, os empreendimentos da 

agricultura familiar compreendem 84,4% do total dos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros, aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, dos 

quais a metade situa-se na Região Nordeste. Mais de 70% dos alimentos 

consumidos pelos brasileiros são provenientes dessa produção.3 Pode-se concluir 

                                            
1  ABRAMOVAY, Ricardo. Agricultura familiar e serviço público: novos desafios para a extensão 

rural. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v.15, n.1, p.137-157, jan./abr. 1998. p. 145. 
2  ABRAMOVAY, 1998, p. 143. 
3  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo Agropecuário 2006. Caderno da Agricultura 

Familiar. Primeiros Resultados. Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação. Rio de 
Janeiro, 2006. p. 1-267. 
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que a agricultura familiar é responsável pela garantia de uma alimentação saudável 

e de qualidade no país. 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA4, a 

agricultura familiar constitui-se em um setor estratégico no campo econômico e 

social, pois possui importante papel na geração de riquezas, na segurança 

alimentar, na geração de emprego, agente do desenvolvimento equânime e 

sustentável. Dessa forma, deve ser compreendida e abordada no âmbito das 

políticas públicas. 

Na concepção de Eloisa de Mattos Höfling, as políticas públicas traduzem-se 

numa atuação do Estado, “implantando um projeto de governo, através de 

programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade”.5 A autora 

acrescenta ainda que: 

As políticas públicas são aqui compreendidas como as de responsabilidade 
do Estado – quanto à implementação e manutenção a partir de um processo 
de tomada de decisões que envolve órgãos públicos e diferentes 
organismos e agentes da sociedade relacionados à política implementada. 
Neste sentido, políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas 
estatais. E políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de 
proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para 
redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das 
desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 
socioeconômico.6 

Assim, observa-se que, na atual sociedade brasileira, coube ao Estado à 

função de administrar a coisa pública e desenvolver as atividades administrativas 

com a finalidade de atender as necessidades da sociedade e alcançar o bem 

comum, obedecendo, ainda, no exercício dessas atribuições, aos termos da lei; pois 

diferentemente do particular que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, a 

Administração Pública só atua naquilo que por ela é permitido. 

A atual Constituição Federal7 estabelece em seus artigos direitos 

fundamentais aos brasileiros e brasileiras com a finalidade de solucionar os 

problemas oriundos das crises sociais, do sistema de trabalho e ecológicas, 

                                            
4  EMBRAPA. Visão 2014-2034: o futuro do desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira: 

síntese. Brasília: Embrapa, 2014. p. 53. 
5  HÖFLING, Eloisa de Mattos. Estado e políticas (públicas) sociais. Cadernos Cedes, ano XXI, nº 

55, novembro/2011. p. 31. 
6  HÖFLING, 2011, p. 31. 
7  BRASIL. Constituição (1988), Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 

Senado, 1988. 
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problemas mencionados por Leonardo Boff.8 Cita-se, como exemplo, o art. 3º, inc. III 

– em que se aponta para a erradicação da pobreza e da marginalização e para a 

redução das desigualdades sociais e regionais; o art. 225 – que assegura o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o art. 7º, inc. XXVII – que protege o 

trabalho em face da automação, entre outros. Esses direitos fundamentais são 

efetivados por políticas públicas estabelecidas pela Administração Pública. 

Nesse contexto, merece destaque uma política pública instituída pelo 

governo brasileiro, que atua sobre os três pontos citados por L. Boff. Trata-se da Lei 

nº 10.696/03 que criou o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), uma das 

políticas públicas em vista do combate à fome e à pobreza, posteriormente alterada 

pelo do Decreto nº 8.473/2015, que é à base desse estudo. 

Essa lei busca incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão 

econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade e à geração de 

renda; incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela 

agricultura familiar; promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e 

regularidade necessárias das pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional, sob a perspectiva do direito estabelecido no art. 19 daquela Lei. 

Em 2006, com a promulgação da Lei nº 11.326, obteve-se avanços nas 

políticas públicas para a agricultura familiar. Assim, foram estabelecidos conceitos, 

princípios e diretrizes para a criação de uma política nacional sólida e eficiente 

destinada a agricultura familiar e a seus empreendimentos familiares rurais. 

Em 2012, objetivando a ampliação do público alvo do PAA, beneficiários 

consumidores e fornecedores, o Governo Federal instituiu por meio do Decreto 

7.775/2012, a modalidade de execução desse programa, intitulada “Compra 

Institucional”, que possibilita à administração pública direta e indireta federal, dos 

estados e municípios a compra de alimentos da agricultura familiar, por meio de 

chamada pública. 

Em 2015, com o Decreto 8.473/2015, mais uma medida visando o 

incremento da Agricultura Familiar é disposta. Trata-se da obrigatoriedade, em 

âmbito da administração pública federal, de que no mínimo 30% das aquisições de 

                                            
8  BOFF, Leonardo. Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos. Brasília: Letraviva, 

2000. p. 13-15. 
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gêneros alimentícios, realizadas a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, deveriam 

ser procedentes de agricultores familiares e suas organizações. 

Assim, dentre as instituições aptas a executar o PAA por meio da 

modalidade “Compra Institucional”, destaca-se o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE. Com 32 campi, o IFCE é uma autarquia 

federal que atua na área da educação em todo território cearense. Atualmente, conta 

com 123 cursos técnicos, 58 cursos de bacharelado e tecnologia, 33 cursos de 

licenciatura, 9 cursos de mestrado, com um total de 38.871 discentes, dentre os 

quais 23.240 estão matriculados no interior do estado.9 

A maioria dos campi do IFCE dispõe de serviço de alimentação e nutrição, 

mediante a distribuição gratuita de alimentação aos discentes. Com esse serviço, o 

IFCE além de oferecer uma alimentação saudável, favorece a permanência do 

estudante no ambiente educacional, o que contribui para a diminuição da evasão 

escolar. 

É oportuno ressaltar o relevante papel da “Alimentação Escolar” no 

atendimento diário de estudantes nos diversos campi do IFCE, o que revela o poder 

de compra de cada campus na implementação da segurança alimentar e nutricional, 

na contribuição à garantia do direito constitucional à alimentação, assim como no 

fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar local e, consequentemente, 

no incremento da economia dessa localidade. 

Assim, como servidora do IFCE, surgiu o interesse em verificar a aplicação 

desse Decreto no Instituto. A relevância desta pesquisa encontra-se nos valores 

éticos e sociais que constituem o tema. Podem-se citar como valores éticos-sociais 

da administração pública os seguintes: incentivar a geração de renda, promover a 

inclusão econômica e social, fomentar a produção com sustentabilidade, tanto com 

relação ao processamento de alimentos quanto à industrialização, entre outros. O 

Decreto nº 8.473/2015 veio corroborar essa ideia. 

Como objetivo desta pesquisa procurou-se analisar as alterações 

implementadas nas aquisições de gêneros alimentícios e os benefícios sociais 

advindos com a promulgação do Decreto nº 8.473/2015, que estabelece no âmbito 

da administração pública federal, o percentual mínimo de 30% destinado à aquisição 

                                            
9  Disponível em: <http://ifceemnumeros.ifce.edu.br/>. Acesso em: 24 fev. 2018. 
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de gêneros alimentícios de agricultores familiares e suas organizações, a partir de 1º 

de janeiro de 2016, em vista do incremento da economia local. 

Não se pode esquecer que o objetivo principal da pesquisa está 

intrinsecamente associado à ética, visto que a inclusão social e econômica permite 

aos cidadãos atingir uma vida mais digna. 

O Brasil é um país de contrastes e desigualdades sociais e por isso há 

necessidades de políticas públicas eficientes que garantam condições de vida digna 

a todos os brasileiros. 

Quanto ao tipo de pesquisa foi utilizada a bibliográfica e documental nos 

termos definidos por Lakatos e Marconi10, utilizando-se livros, periódicos, jornais, 

revistas científicas e sites da internet. Quanto às formas de abordagem do problema 

utilizou-se a análise quanti-qualitativa como método de pesquisa para o 

desenvolvimento do projeto, sempre com base nos documentos oficiais acessados. 

Como dito acima, foram pesquisados quais campi do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE aplicaram efetivamente, nos anos de 2016 e 

2017, a legislação relativa à aquisição de gêneros alimentícios com participação da 

agricultura familiar – verificando-se o percentual desta participação em face dos 

fornecedores comuns – bem como, buscou-se verificar os benefícios sociais 

advindos dessa prática – análise qualitativa, a partir de documentos. 

Quanto ao conteúdo, o trabalho se constitui de introdução, três capítulos, 

conclusão e anexos. No segundo capítulo, aborda-se sobre o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), no âmbito da administração pública federal. Discorre 

sobre a definição e os objetivos dessa política pública de aquisição de alimentos, 

definindo suas modalidades de execução, fazendo uma evolução legislativa desse 

programa desde seu advento em 2003 até o Decreto 8.473/2015; por fim, relata os 

resultados dessa política pública no Brasil. 

O terceiro capítulo trata, especificamente, da modalidade de execução do 

PAA denominada “Compra Institucional”. Explicam-se as alterações nos 

procedimentos das compras de gêneros alimentícios, no âmbito da administração 

pública federal, com a utilização dessa modalidade, os requisitos necessários para 

                                            
10  LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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que um fornecedor seja enquadrado como agricultor familiar e os documentos 

comprobatórios estabelecidos no decreto para a possibilidade de participação no 

certame. Aborda-se também, a importância dessa política pública para o incremento 

da economia local. 

No quarto capítulo faz-se uma abordagem do Programa de Aquisição de 

Alimentos no ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará – IFCE.  Identificam-se os campi do IFCE que aplicaram efetivamente, em 

2016 e 2017, a legislação relativa à aquisição de gêneros alimentícios com 

participação da agricultura familiar, verificando-se o percentual desta participação 

em face dos fornecedores comuns e relacionando as principais dificuldades na 

implementação do Decreto nº 8.473/2015. Ao final dessa parte, fazem-se reflexões 

avaliativas sobre esse projeto econômico-social e ambiental. 

Segue-se a conclusão da análise dos dados e apontamentos da autora 

sobre o tema da pesquisa. Para comprovação de várias das afirmações do texto foi 

necessário ajuntar vários documentos que estão contemplados nos oito Anexos. 

Esta pesquisa possui caráter exploratório, pois visa a proporcionar maior 

familiaridade com o problema, torná-lo objeto de discussão pela sociedade, além de 

debater hipóteses de solução ou redução dos equívocos quanto à aplicação da 

legislação relativa à agricultura familiar nos campi do IFCE. 
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2 SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DO    

GOVERNO FEDERAL 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma política pública 

atualmente vigente no Brasil, que trouxe significativos avanços para o 

desenvolvimento local, incentivando e implementando a responsabilidade social do 

Estado e atuando, de forma indireta, na responsabilidade ambiental. Esse estudo 

busca analisar o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, os seus impactos 

ético-sociais e a contribuição para o desenvolvimento local. Para isso, inicialmente, 

será esclarecida a definição e os objetivos do programa conforme a legislação 

federal específica. 

A importância da agricultura familiar para o desenvolvimento local e o 

acesso das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional à 

alimentação em quantidade, qualidade e regularidade necessária, conduziu ao 

surgimento do Decreto nº 8.473/2015.11 Este programa foi elaborado sob a 

perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável – como prevê o 

inc. III, do artigo 19 da Lei 10.696/0312 – somada à necessidade de promover o 

abastecimento alimentar, que compreende as compras governamentais de 

alimentos, incluída a alimentação escolar, conforme o inc. IV, do artigo 19 da Lei 

10.696/03.13 Esse Decreto foi o marco inicial para a obrigatoriedade da 

implementação do PAA na administração pública federal como se verificará a seguir. 

2.1 Definição e objetivos dessa política pública 

Implantado em 2003, conforme o art. 19 da Lei 10.696, o Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA é uma das políticas públicas criadas pelo Governo 

Federal para o combate à fome e à pobreza. Em 2012, o referido projeto foi 

                                            
11  BRASIL. Decreto nº 8.473, de 22 de junho de 2015. Estabelece, no âmbito da Administração 

Pública federal, o percentual mínimo destinado à aquisição de gêneros alimentícios de agricultores 
familiares e suas organizações, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários da Lei nº 
11.326, de 24 de julho de 2006, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 
jun. 2015. 

12  BRASIL. Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003. Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de 
dívidas oriundas de operações de crédito rural, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 3 jul. 2003. 

13  BRASIL. Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003. Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de 
dívidas oriundas de operações de crédito rural, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 3 jul. 2003. 
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atualizado pelo Decreto nº 7.775/201214, ampliando os objetivos do PAA e incluindo, 

entre eles, a promoção da biodiversidade e a garantia do direito à alimentação 

adequada, tornando-se parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional - SISAN, conforme previsto na Lei 11.346/2006.15 

Segundo o art. 2º do Decreto nº 7.775/2012, o PAA tem como finalidades: 

incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com 

fomento à produção sustentável, ao processamento, à industrialização de alimentos 

e à geração de renda; incentivar o consumo e a valorização dos alimentos 

produzidos pela agricultura familiar e promover o acesso à alimentação, em 

quantidade, qualidade e regularidade necessárias às pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à 

alimentação adequada e saudável; entre outros objetivos. 

Para Rocha e outros pesquisadores: 

[...] um dos aspectos inovadores desse Programa é, justamente, o esforço 
para integrar, não apenas em sua concepção, mas também nos aspectos 
práticos de sua operacionalização, dimensões relacionadas tanto à política 
agrícola quanto à política de segurança alimentar e nutricional. Nesse 
sentido, de um lado, o PAA atua em um dos principais entraves para o 
desenvolvimento da agricultura familiar: a comercialização dos seus 
produtos. E, de outro lado, enquanto componente da política de segurança 
alimentar, o Programa busca atingir as diretrizes ratificadas pela II 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar, realizada no ano de 2004 
em Olinda (Pernambuco), cujo princípio articulador é o direito humano a 
uma alimentação saudável.16 

Em outras palavras, o objetivo principal desse programa é apoiar a produção 

dos agricultores familiares e o acesso destes ao mercado por meio de 

procedimentos de compras simplificadas e da distribuição de alimentos na 

quantidade, qualidade e regularidade exigidas para a população em situação de 

insegurança alimentar. 

                                            
14  BRASIL. Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012. Regulamenta o art. 19 da Lei no 10.696, de 2 de 

julho de 2003, que institui o Programa de Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei no 12.512, 
de 14 de outubro de 2011, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 jul. 
2012. 

15  BRASIL. Lei nº 11.326, 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política 
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 25 jul. 2006. 

16  Rocha, A. G. P.; Cerqueira, P. S.; Coelho, V.P. Um panorama do Programa de Aquisição de 
Alimentos no estado da Bahia: estudos de caso em Boa Vista do Tupim, Tapiramutá e Vitória da 
Conquista, Rev. Sociedade e Desenvolvimento Rural, 2007; 1(1):1-22. 
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São beneficiados pelo programa tanto consumidores quanto fornecedores 

dos alimentos. Definindo-se como beneficiários fornecedores, os produtores, 

advindos da agricultura familiar, cita-se como exemplo: os assentados da Reforma 

Agrária, os silvicultores, os aquicultores, os extrativistas, os pescadores artesanais, 

os indígenas e os quilombolas, entre outros (art. 4º, inc. II, Decreto nº 7.775/2012). É 

ainda importante ressaltar que o PAA também encoraja a participação das mulheres 

por meio da venda individual (§ 3º, art. 4º) ou por meio de organização de mulheres 

(§ 5º, art. 4º). 

Quanto aos beneficiários consumidores, conforme o art. 4º, inc. I do Decreto 

nº 7.775/2012, eles são definidos como indivíduos em situação de insegurança 

alimentar e nutricional, e aqueles atendidos pela rede socioassistencial, pelos 

equipamentos de alimentação e nutrição, pelas ações de alimentação financiadas 

pelo Poder Público, entre outros. Ou seja, são beneficiadas as populações que 

enfrentam escassez de alimentos, domicílios pobres e extremamente pobres que 

estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) de políticas sociais do governo 

federal, domicílios chefiados por mulheres e instituições que são parte do Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), como bancos de alimentos, 

restaurantes com preços de refeições subsidiados em ambientes urbanos pobres 

(restaurantes comunitários) e cozinhas comunitárias. 

De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional/MDSA17, a aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar 

tem como objetivo: 

[...] promover o acesso à alimentação adequada e fomentar a inclusão 
socioeconômica de agricultores familiares, mulheres rurais, povos e 
comunidades tradicionais e povos indígenas, por intermédio da ampliação 
da sua participação, prioritariamente dos mais pobres, no abastecimento 
dos mercados institucionais, da rede socioassistencial e dos equipamentos 
públicos de alimentação e nutrição. 

É preciso reafirmar que os Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar 

e Nutricional constituem uma ação estratégica do Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, cujo objetivo é promover o direito humano à alimentação 

                                            
17  Manual de Instruções, Diretrizes e Procedimentos Operacionais para Contratação e Execução de 

Programas e Ações da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional/MDSA Brasília, 
2016. p. 4. 
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adequada, fortalecendo a produção, o abastecimento e o consumo de alimentos 

com vistas a reduzir os índices de insegurança alimentar da população.18 

O PAA recebe ainda apoio financeiro da União por meio de dois Ministérios: 

o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). O MDS implementa políticas de proteção social, 

enquanto o MDA implementa políticas agrícolas para beneficiar agricultores 

familiares. Em 2016, a Lei nº 13.34119 transformou o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome - MDS em Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

- MDSA, que também recebeu as competências do extinto Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA. Esta fusão levanta dúvidas sobre a continuidade de 

tão importante programa, uma vez que ele atua na ponta junto com agricultores 

familiares e população em risco de insegurança alimentar. 

De qualquer forma, fato é que o Ministério do Desenvolvimento Agrário – 

MDA foi transformado na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário que, por meio de Decreto nº 8.865/201620, foi transferida 

para a Casa Civil da Presidência da República. Cabe observar que essas mudanças 

ministeriais poderão trazer consequências aos beneficiários fornecedores e 

consumidores do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. 

Uma das formas de execução do Programa de Aquisição de Alimentos e que 

apresenta o maior destaque na administração pública é a aquisição por meio da 

modalidade Compra Institucional, que foi promulgada apenas em 2012, pelo 

Decreto nº 7.775. De acordo com o art. 17 desse Decreto, Compra Institucional é a 

“compra da agricultura familiar realizada por meio de chamada pública, para o 

atendimento de demandas de consumo de alimentos, de sementes e de outros 

materiais propagativos, por parte de órgão comprador”.21 

Por sua vez, segundo o decreto, comprador é o “órgão, entidade ou 

instituição da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 

                                            
18  Manual de Instruções. Brasília, 2016, p. 3. 
19  BRASIL. Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016. Altera as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 

2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e 11.890, de 
24 de dezembro de 2008, e revoga a Medida Provisória nº 717, de 16 de março de 2016. 

20  BRASIL. Decreto nº 8.865, de 29 de setembro de 2016. Transfere a Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário para a Casa Civil da Presidência da República 
e dispõe sobre a vinculação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 
publicado no DOU de 30.9.2016. 

21  BRASIL. Decreto nº 7.775, 2012. 
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Federal e dos Municípios que utilizam a modalidade Compra Institucional para 

aquisição de produtos da agricultura familiar”. 

Em junho de 2015, o Decreto nº 8.473 passou a exigir que, pelo menos 30% 

dos recursos das instituições públicas destinados à compra de produtos alimentícios, 

fosse destinado a agricultores familiares e suas organizações (cooperativas ou 

associações). Ou seja, nessa modalidade de compra do PAA, pelo menos 30% dos 

recursos das instituições públicas para a compra de alimentos deve ser destinado à 

compra de produtos produzidos por agricultores familiares. 

2.2 Evolução legislativa do PAA desde a Lei 10.696/2003 até o Decreto 

8.473/2015 

O marco inicial do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA foi a Lei nº 

10.696, de 02 de julho de 2003, que dispõe sobre a repactuação e o alongamento de 

dívidas oriundas de operações de crédito rural, e dá outras providências. Foi nessa 

lei que surgiu a primeira menção ao Programa de Aquisição de Alimentos em seu 

art. 19, que instituiu o programa conforme descrito a seguir: 

Art. 19. Fica instituído o Programa de Aquisição de Alimentos com a 
finalidade de incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações 
vinculadas à distribuição de produtos agropecuários para pessoas em 
situação de insegurança alimentar e à formação de estoques estratégicos. 
§ 1o Os recursos arrecadados com a venda de estoques estratégicos 
formados nos termos deste artigo serão destinados integralmente às ações 
de combate à fome e à promoção da segurança alimentar. 
§ 2o O Programa de que trata o caput será destinado à aquisição de 
produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares que se 
enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– PRONAF, ficando dispensada a licitação para essa aquisição desde que 
os preços não sejam superiores aos praticados nos mercados regionais. 
§ 3o O Poder Executivo constituirá Grupo Gestor, formado por 
representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário; da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; da Fazenda; do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e 
Combate à Fome, para a operacionalização do Programa de que trata o 
caput. 
§ 4o A aquisição de produtos na forma do caput somente poderá ser feita 
nos limites das disponibilidades orçamentárias e financeiras. 

 

Em seguida, adveio a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 que estabelece 

as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. Essa lei trouxe os conceitos, os princípios e os 

instrumentos destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 
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Posteriormente, o art. 19 da Lei nº 10.696/2003 foi alterado pela Lei nº 

12.51222, de 14 de outubro de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 19. Fica instituído o Programa de Aquisição de Alimentos, 
compreendendo as seguintes finalidades:  
I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e 
social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento 
de alimentos e industrialização e à geração de renda;  
II - incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela 
agricultura familiar; 
III - promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e 
regularidade necessárias, das pessoas em situação de insegurança 
alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação 
adequada e saudável; 
IV - promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras 
governamentais de alimentos, incluída a alimentação escolar; 
V - constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores 
familiares; 
VI - apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais 
organizações formais da agricultura familiar; e 
VII - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização. 
§ 1º Os recursos arrecadados com a venda de estoques estratégicos 
formados nos termos deste artigo serão destinados integralmente às ações 
de combate à fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional. 
§ 2º (Revogado pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011) 
§ 3º O Poder Executivo constituirá Grupo Gestor do PAA, com composição 
e atribuições definidas em regulamento. 
§ 4º (Revogado pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011) 

Ademais, cabe ressaltar que a referida lei apenas permitiu a participação do 

Poder Executivo Federal no referido programa, ou seja, a participação não era 

obrigatória. É o que se deduz do disposto no art. 17 que afirma: 

Art. 17. Fica o Poder Executivo federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal autorizado a adquirir alimentos produzidos pelos beneficiários 
descritos no art. 16, dispensando-se o procedimento licitatório, obedecidas, 
cumulativamente, as seguintes exigências: 
I - os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito 
local ou regional, aferidos e definidos segundo metodologia instituída pelo 
Grupo Gestor do PAA; e 
II - seja respeitado o valor máximo anual ou semestral para aquisições de 
alimentos, por unidade familiar, cooperativa ou por demais organizações 
formais da agricultura familiar, conforme definido em regulamento. 
Parágrafo único. Produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um 
acréscimo de até 30% (trinta por cento) em relação aos preços 
estabelecidos para produtos convencionais, observadas as condições 
definidas pelo Grupo Gestor do PAA. (Grifo nosso). 

Também foi implementado o Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012 que 

regulamentou o art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, que institui o 

Programa de Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei nº 12.512, de 14 de 

                                            
22  BRASIL. Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011. Institui o Programa de Apoio à Conservação 

Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; altera as Leis nºs 10.696, de 
2 de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 17 out. 2011. 
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outubro de 2011, e dá outras providências. O referido Decreto ampliou os objetivos 

do PAA, incluindo a promoção da biodiversidade e a garantia do direito à 

alimentação adequada entre seus objetivos. Esse Decreto também integrou o PAA 

ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, conforme 

previsto na Lei 11.346/2006. 

O Decreto nº 7.775/2012 foi significativo para o PAA, pois passa a explicar 

de forma mais clara como devem ser os procedimentos do referido programa, 

informando sobre: finalidades, público alvo, procedimentos de aquisição e 

destinação dos alimentos, como proceder ao pagamento dos fornecedores, 

estabelecendo as principais modalidades de execução do programa e as instâncias 

de coordenação e de execução do Programa de Aquisição de Alimentos. 

O decreto define ainda sobre o Termo de Adesão, as responsabilidades das 

partes, as penalidades no âmbito do Termo de Adesão, o apoio financeiro da União 

e o Agente Operador do PAA para, ao final, tratar sobre a possibilidade de controle 

social do Programa de Aquisição de Alimentos. 

Posteriormente, outra alteração legislativa que adveio foi o Decreto nº 8.293, 

de 12 de agosto de 2014 que alterou o Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, que 

dispõe sobre o Programa de Aquisição de Alimentos. Esse Decreto veio apenas 

estabelecer os limites das modalidades de compras e atualizar alguns conceitos. 

Em 22 de junho de 2015, surge o Decreto mais importante para a 

administração pública federal – o Decreto nº 8.473/2015 que estabelece, no âmbito 

da administração pública federal, o percentual mínimo destinado à aquisição de 

gêneros alimentícios de agricultores familiares e suas organizações, 

empreendedores familiares rurais e demais beneficiários da Lei nº 11.326, de 24 de 

julho de 2006, e dá outras providências. Quer dizer, com o referido Decreto, tornou-

se obrigatório – no âmbito da Administração Pública Federal – a implementação 

pelo Estado do PAA por meio da destinação de 30% do orçamento destinado à 

compra de gêneros alimentícios nesses órgãos, recursos que devem ser 

destinados à agricultura familiar, ficando estabelecida - no §2º - a modalidade de 

Compra Institucional para a realização de tais aquisições, conforme se pode ler no 

art. 1º, § 1º: 
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§1º Do total de recursos destinados no exercício financeiro à aquisição de 
gêneros alimentícios pelos órgãos e entidades de que trata o caput, pelo 
menos 30% (trinta por cento) deverão ser destinados à aquisição de 
produtos de agricultores familiares e suas organizações, empreendedores 
familiares rurais e demais beneficiários que se enquadrem na Lei nº 11.326, 
de 2006, e que tenham a Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP. 

Ocorre que, conforme determinado pelo art. 8º do supracitado Decreto, esse 

somente passou a vigorar em 1º de janeiro de 2016. Daí, porque é considerada uma 

norma nova para a administração pública, tendo hoje, pouco mais de um ano de 

implementação, levantando, por isso dúvidas nos seus procedimentos para os 

órgãos e entidades públicas. 

Recentemente, a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, alterou a Lei nº 

12.512, de 14 de outubro de 2011: 

Art. 8º A Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
Art. 17. 
.............................................................................................................. 
I - os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito 
local ou regional, aferidos e definidos segundo metodologia instituída pelo 
Grupo Gestor do PAA; 
II - o valor máximo anual ou semestral para aquisições de alimentos, por 
unidade familiar, por cooperativa ou por demais organizações formais da 
agricultura familiar seja respeitado, conforme definido em regulamento; e 
III - os alimentos adquiridos sejam de produção própria dos beneficiários 
referidos no caput e no § 1o do art. 16 desta Lei e cumpram os requisitos de 
controle de qualidade dispostos nas normas vigentes. 
§ 1º Na hipótese de impossibilidade de cotação de preços no mercado local 
ou regional, produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um 
acréscimo de até 30% (trinta por cento) em relação aos preços 
estabelecidos para produtos convencionais, observadas as condições 
definidas pelo Grupo Gestor do PAA. 
§ 2º São considerados produção própria os produtos in natura, os 
processados, os beneficiados ou os industrializados, resultantes das 
atividades dos beneficiários referidos no caput e no § 1º do art. 16 desta Lei. 
§ 3º São admitidas a aquisição de insumos e a contratação de prestação de 
serviços, necessárias ao processamento, ao beneficiamento ou à 
industrialização dos produtos a serem fornecidos ao PAA, inclusive de 
pessoas físicas e jurídicas não enquadradas como beneficiárias do 
Programa, desde que observadas as diretrizes e as condições definidas 
pelo Grupo Gestor do PAA. 
Art. 18. Os produtos adquiridos para o PAA terão as seguintes destinações, 
obedecidas as regras estabelecidas pelo Grupo Gestor do PAA nas 
modalidades específicas: 
I - promoção de ações de segurança alimentar e nutricional; 
II - formação de estoques; e 
III - atendimento às demandas de gêneros alimentícios e materiais 
propagativos por parte da administração pública, direta ou indireta, federal, 
estadual, distrital ou municipal. 

Para complementar os entendimentos acerca do tema também foram 

instituídas várias Resoluções do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de 
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Alimentos – GGPAA, entre as quais se destacam: Resolução GGPAA nº 50, de 26 

de setembro de 2012; Resolução GGPAA nº 56, de 14 de fevereiro de 2013 que 

acrescenta o inciso VI ao art. 2º da Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 

2012; Resolução GGPAA nº 64, de 20 de novembro de 2013 que altera a Resolução 

GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012 e Resolução GGPAA nº 73, de 26 de 

outubro de 2015 que altera a Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012, 

que dispõem sobre a sistemática de funcionamento da modalidade de execução 

Compra Institucional, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. 

Essas são as principais normas que embasarão esse estudo e que serão 

analisadas ao longo do próximo capítulo. 

2.3 Modalidades de execução do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 

Este Programa efetiva-se por meio de diferentes modalidades de execução, 

buscando assim dar maior efetividade ao seu objetivo em todo o país. Essas 

modalidades são: a compra com doação simultânea – CDS, o apoio à formação de 

estoque – CPR Estoque, a compra direta da agricultura familiar – CDAF, o incentivo 

à produção e consumo de leite – PAA leite, a Compra Institucional – PAA CI e a 

aquisição de sementes, definidas no art. 17 do Decreto nº 7775/2012, de 04 de julho 

de 2012 e em resoluções do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - 

GGPAA. 

A modalidade Compra com Doação Simultânea – CDS, conforme definida na 

Resolução nº 59/GGPAA23, consiste na aquisição de produtos alimentícios diversos 

da agricultura familiar para doação simultânea às entidades da rede 

socioassistencial, aos equipamentos públicos de alimentação e nutrição e, em 

condições específicas definidas pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de 

Alimentos – GGPAA, à rede pública e filantrópica de ensino, que atendam 

demandas locais de suplementação alimentar de pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional. 

Dentre os beneficiários, fornecedores definidos no decreto nº 7775/2012, 

devem ser priorizados nessa modalidade “os inscritos no Cadastro Único para 

                                            
23  Resolução Nº 59/GGPAA, de 10 de julho de 2013. Estabelece as normas que regem a modalidade 

Compra com Doação Simultânea, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jul. 2013. 
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Programas Sociais do Governo Federal, beneficiários do Programa Bolsa Família, 

mulheres, produtores de alimentos orgânicos ou agroecológicos, indígenas, 

quilombolas, assentados da reforma quilombolas, assentados da reforma 

tradicionais”.24 

Essa modalidade é executada com recursos provenientes do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), por meio de termos de adesão com 

órgãos ou entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta 

ou indireta, e consórcios públicos e pela celebração de termo de cooperação com a 

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. 

Os incisos I e II, alíneas a, do art. 19 do Decreto 7.775/2012 estipulam os 

limites anuais de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) por unidade familiar e de 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), por organização fornecedora, por ano, 

respeitados os limites por unidade familiar. Deve ainda, o beneficiário fornecedor 

optar por participar individualmente ou por meio de uma organização fornecedora, 

sendo que nesse último caso o limite anual de participação por unidade familiar será 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

A modalidade Compra com Doação Simultânea do PAA reveste-se de suma 

importância para os pequenos agricultores, pois ao adquirir alimentos diretamente 

desses trabalhadores, isto valoriza e incentiva a agricultura familiar, fortalecendo 

esse grupo e estimulando os pequenos agricultores ao associativismo. Ao doar 

alimentos da agricultura familiar local aos beneficiários consumidores, por meio de 

entidades socioassistenciais, de equipamentos públicos de segurança alimentar e 

nutricional, da rede pública e filantrópica de ensino, o programa também melhora os 

cardápios dessas instituições com alimentos mais frescos e proporciona uma 

alimentação mais saudável e adequada. 

O Apoio à Formação de Estoque – CPR é a modalidade que representa o 

apoio financeiro à formação de estoques de alimentos por cooperativas e outras 

organizações de agricultores familiares que possuam a Declaração de Aptidão ao 

Pronaf – DAP/Jurídica, para futura comercialização e restituição de recursos ao 

poder público. Os procedimentos para a formação de estoques pela agricultura 

                                            
24  Guia de políticas e programas/MDSA, 2017, p. 84. 
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familiar no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos estão dispostos na 

Resolução nº 20/GGPAA.25 

Por meio da emissão de uma Cédula de Produto Rural, no CPR Estoque, 

são disponibilizados recursos financeiros para a compra da produção de agricultores 

familiares filiados às cooperativas para a formação de estoque de produtos para 

sustentação de preços e agregação de valor para serem posteriormente 

comercializados. A CPR-Estoque tem vencimento de doze meses e deve ser quitada 

ao término desse prazo, com encargos de 3% ao ano.26 A CONAB – Companhia 

Nacional de Abastecimento é o órgão responsável pela operacionalização dessa 

modalidade com recursos provenientes da Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário, de acordo com o Compêndio de Estudos 

CONAB/2016. 

Os limites anuais disponibilizados por unidade familiar são de R$ 8.000,00 

(oito mil reais); no caso de organização fornecedora esse valor é, respeitados os 

limites por unidade familiar, de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), 

sendo a primeira operação limitada à R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Estes são 

valores estipulados no Decreto nº 7.775/2012. 

A modalidade Compra Direta da Agricultura Familiar – CDAF consiste na 

compra de produtos alimentícios da agricultura familiar, autorizados pelo Grupo 

Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos, a preços de referência definidos 

pelo GGPAA, com o objetivo de sustentar preços, devido à baixa de preços de 

mercado. 

Essa modalidade é operacionalizada pela CONAB – Companhia Nacional de 

Abastecimento com recurso do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - 

MDSA. Ao constatar que os produtos amparados por essa modalidade estão com o 

preço de mercado abaixo do valor de referência definido pelo GGPAA, a CONAB 

divulga, amplamente na região, que será instalado um Polo de Compra, onde os 

                                            
25  Resolução nº 20/GGPAA, de 02 de agosto de 2006. Dispõe sobre os procedimentos para a 

modalidade formação de estoques pela agricultura familiar no âmbito do programa de aquisição de 
alimentos de que trata o artigo 19 da lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 03 ago. 2006. 

26  Guia de políticas e programas/MDSA, 2017, p. 90. 
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agricultores familiares, que atendam às exigências legais, podem ter sua produção 

comprada.27 

O artigo 19, do Decreto n º 7.775/2012 define o limite anual de 

comercialização de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) nessa modalidade por unidade 

familiar e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por organização fornecedora, por 

ano, respeitados os limites por unidade familiar. 

A Resolução nº 72/GGPAA28, de 09 de outubro de 2015, estabelece que os 

alimentos adquiridos pela Compra Direta do PAA poderão ser destinados à rede 

socioassistencial, a equipamentos de alimentação e nutrição, a demandas do 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e ainda a outros atendimentos a 

serem definidos pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - 

SESAN. 

A Compra Direta da Agricultura Familiar é um importante instrumento 

empregado no escoamento de safras e estoques, no incentivo à produção, na 

adequação da disponibilidade de produtos às necessidades de consumo e regulação 

de preços. 

Quanto ao Incentivo à Produção e Consumo de Leite – PAA leite, deve-se 

esclarecer que, por meio dessa modalidade, o governo federal compra o leite dos 

agricultores familiares que, após seu beneficiamento, é doado às famílias em estado 

de insegurança alimentar e nutricional. Assim, o Programa do Leite atende dois 

grupos principais: a parte da população vulnerável que recebe o leite gratuitamente 

e os pequenos produtores familiares. 

O pequeno produtor familiar terá a garantia de compra do seu leite a preço 

fixo, desde que os animais estejam vacinados, limitado a 100 litros de leite por dia e 

R$ 4.000,00 semestral, por produtor beneficiado pelo PAA-Leite, conforme Decreto 

nº 7.775/2012. 

                                            
27  Disponível em: <http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-de-

alimentos-paa/programa-de-aquisicao-de-alimentos/compra-direta>. Acesso em: 6 abril 2017. 
28  RESOLUÇÃO Nº 72, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015. Dispõe acerca da destinação dos alimentos 

adquiridos com recursos do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 19 out. 2015. 
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As normas que conduzem o PAA Leite estão determinadas na Resolução nº 

74/GGPAA29, de 23 de novembro de 2015. A modalidade é executada em todos os 

estados da região Nordeste e também norte e nordeste de Minas Gerais. Ela tem 

como beneficiários consumidores: as famílias registradas no CadÚnico, priorizadas 

as com perfil do Bolsa Família, que podem receber até sete litros de leite por 

semana e aqueles atendidos pelas entidades recebedoras do PAA. 

O PAA Leite abrange o leite de vaca e de cabra, de produção própria dos 

agricultores familiares, que atenda aos requisitos de controle de qualidade 

estabelecidos em normas vigentes.30 

Assim, o PAA Leite contribui para a complementação alimentar da 

população em situação de insegurança alimentar e nutricional, por meio do 

fornecimento gratuito de leite, além de importante instrumento de incentivo à 

produção de leite pelos pequenos produtores familiares, instigando-os à organização 

em cooperativas, além de colaborar para o incremento da renda familiar e, 

consequentemente, para o fortalecimento da economia local e da agricultura familiar. 

A modalidade de execução do Programa de Aquisição de Alimentos Compra 

Institucional (PAA – CI) consiste na compra da agricultura familiar por meio de 

chamada pública, para o atendimento de demandas de consumo de alimentos, de 

sementes e de outros materiais propagativos, por parte de órgão comprador: 

Estados, Municípios e órgãos federais da administração direta e indireta, com seus 

próprios recursos financeiros, com dispensa de licitação. A sistemática de 

funcionamento da Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar – PAA encontra-se definida nas Resoluções do GGPAA nº 50, 

de 26 de setembro de 2012, nº 56, de 14 de fevereiro de 2013; nº 64, de 20 de 

novembro de 2013 e nº 73, de 26 de outubro de 2015. 

Por meio do PAA – CI os órgãos e entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional atendem o que determina o Decreto n° 

8.473/2015, ou seja, a obrigatoriedade de compra de pelo menos 30% do orçamento 

destinado à aquisição de gêneros alimentícios de produtos da agricultura familiar e 

suas organizações, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários da Lei 
                                            
29  Resolução nº 74/GGPAA, de 23 de novembro de 2015. Estabelece as normas que regem a 

modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite - PAA - Leite, do Programa de Aquisição 
de Alimentos - PAA. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 nov. 2015. 

30  Guia de políticas e programas/MDSA, 2017, p. 90. 
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nº 11.326/2006 e que possuam a Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP, 

garantindo mercado para os pequenos produtores familiares e incentivando a 

permanência no campo. 

Na aquisição por meio da modalidade Compra Institucional, os órgãos da 

administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

atendem às demandas de alimentação de restaurantes universitários, presídios, 

hospitais, academias de polícia, quartéis, refeitórios de creches e escolas 

filantrópicas, prefeituras, entre outros.31 

Na modalidade Compra Institucional do PAA, cada unidade familiar pode 

comercializar, desde que seja produção própria de alimentos, até R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) por ano para cada órgão comprador, independente de participar de 

outras modalidades do PAA e do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE. Para as cooperativas, associações ou empreendimentos da agricultura 

familiar, exige-se a DAP jurídica e o limite é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 

reais) anual, por órgão comprador, respeitado o limite por unidade familiar. Valores 

definidos pelo Decreto nº 7.775/2012, de 04 de julho de 2012. 

Sobre a aquisição de Sementes, essa modalidade representa a compra de 

sementes, mudas e materiais propagativos para alimentação humana ou animal de 

beneficiários fornecedores para doação a beneficiários consumidores ou 

fornecedores. 

Nessa modalidade o limite anual definido no Decreto nº 7775/2012 por 

unidade familiar é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), e de R$ 6.000.000,00 (seis 

milhões de reais), por organização fornecedora, respeitados os limites por unidade 

familiar. Todavia, deverá ser realizada chamada pública para valores acima de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Por meio desta modalidade do PAA podem-se comprar sementes de 

organizações da agricultura familiar, detentoras da Declaração de Aptidão ao Pronaf 

(DAP Jurídica), e as destinar a agricultores familiares, conforme demanda de órgãos 

parceiros, sendo “priorizadas famílias de agricultores familiares inscritos no Cadastro 

                                            
31  Disponível em: 

<http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/compra_institucional/cartilha_P
AA_2110.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2017. 
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Único, mulheres, assentados, povos indígenas, quilombolas e demais povos e 

comunidades tradicionais”.32 

A Conab é a unidade executora desta modalidade e os órgãos e entidades 

demandantes são: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 

Fundação Nacional do Índio (Funai); Fundação Cultural Palmares (FCP); Instituto 

Chico Mendes (ICMBIO) e Estados, inclusive suas secretarias estaduais de 

agricultura ou afins e suas entidades públicas de assistência técnica e extensão 

rural33. 

Esta modalidade foi estabelecida pelo Decreto nº 8.293/2014 de 12 de 

agosto de 2014 que alterou o Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012; 

recentemente, foi regulamentada pela Resolução nº 77, de 27 de julho de 2017, do 

Grupo Gestor do PAA. 

2.4 Resultados dessa política pública no Brasil 

Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) apresentou um levantamento de dados do programa, no período entre 2003 e 

2014, apontando que as compras públicas da agricultura familiar, abrangendo todo o 

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, nesse período, beneficiaram por ano, 

em todo o Brasil, mais de 20 mil entidades, presentes em 3238 municípios. 

Ademais, foram gastos, entre 2003 e 2014, R$ 5,8 bilhões para a aquisição 

de 4,4 mil toneladas de alimentos, sendo beneficiados mais de 380 mil agricultores 

fornecedores. Só nas Compras Institucionais (PAA e Estados), no período de 2012 a 

2015, foram gastos R$ 103 milhões. Conforme o Centro de Excelência contra a 

Fome: 

Embora as propriedades familiares compreendam 84,4% de todos os 
estabelecimentos rurais no Brasil, elas recebem apenas 13,37% do total de 
crédito disponível. Para a safra de 2013/14, o governo federal anunciou um 
orçamento de R$ 21 bilhões para as propriedades familiares por meio da 
linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). De acordo com os números do governo, esse orçamento 
representa um aumento de 400% em relação ao orçamento de crédito de 
2003 (MDA, 2013). É importante não esquecer, no entanto, que o total de 
crédito agrícola aumentou de maneira significativa no Brasil. Dados do 

                                            
32  Guia de políticas e programas/MDSA, 2017, p. 88. 
33  Disponível em: <http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-de-

alimentos-paa/programa-de-aquisicao-de-alimentos/aquisicao-de-sementes>. Acesso em: 7 abr. 
2017 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostram que os 
estabelecimentos não familiares receberam R$ 136 bilhões para a safra de 
2013/14 (Mapa, 2013).34 

Analisando-se os dados apresentados pelo Centro de Excelência contra a 

Fome, conforme estudo realizado entre 2010 e 2013, verifica-se que nesse período 

as regiões Sudeste e Nordeste receberam a maior parte dos recursos do Programa 

de Aquisição de Alimentos – PAA, perfazendo, respectivamente, os percentuais de 

23,05% e 47,72% – em 2010; 23,04% e 43,47% – em 2011; 22,24% e 34,23% – em 

2012 e 23,60% e 40,68% – em 2013. Tais dados encontram-se disponíveis no 

manual Escala de compras Públicas de Alimentos no Brasil, conforme figura abaixo: 

 

Fonte: Centro de Excelência contra a Fome – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. 

Pelos dados apresentados no site do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, verificou-se que até agosto de 2015 já havia 5.160.636,00 

pessoas físicas e 4.034 pessoas jurídicas (associações e cooperativas) cadastradas 

como agricultores familiares. Ademais, analisando a seguinte tabela apresentada no 

manual Escala de compras Públicas de Alimentos no Brasil do Centro de Excelência 

contra a Fome, conclui-se que desde a implementação do PAA houve uma 

significativa redução dos níveis de pobreza e pobreza extrema da população 

brasileira. 

                                            
34  CENTRO DE EXCELÊNCIA CONTRA A FOME: Escala de Compras Públicas de Alimentos no 

Brasil. Série Políticas Sociais e de Alimentação. Vol. 3. 
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Fonte: Centro de Excelência contra a Fome – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 

Conforme essa tabela, em 2003, o total da população rural pobre 

representava 48,3% de toda a população rural, ou seja, quase metade de toda 

população rural brasileira era considerada pobre. Esse valor foi reduzido em 2013 

para 22,9%. Já a população rural extremamente pobre representava 21,2%, em 

2003; passando para apenas 9,2%, em 2013. Assim, constata-se que o total da 

redução da população pobre e extremamente pobre, no Brasil, entre os anos de 

2003 e 2013, foi de até 46,18%. 

Em 2016, conforme dados disponibilizados pela Companhia Nacional de 

Abastecimento no Compêndio de Estudos35, a Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) e o Ministério de Desenvolvimento 

Social e Agrário (MDSA) repassaram à CONAB R$ 201.315.754,82, permitindo a 

comercialização de 88.120 toneladas de produtos de 29.318 agricultores familiares 

organizados em cooperativas ou associações, que apresentaram 845 projetos. Os 

recursos foram assim disponibilizados: Compra com Doação Simultânea (CDS) - R$ 

183,9 milhões; Aquisição de Sementes - R$ 4 milhões; R$ 9,5 milhões para a 

modalidade Apoio à Formação de Estoques pela Agricultura Familiar (CPR-

Estoque), e R$ 2,7 milhões para operacionalização do programa; além das 

despesas com impostos. 

Cabe ressaltar que os repasses do governo para o Programa de Aquisição 

de Alimentos vem sofrendo cortes ano a ano, conforme tabela divulgada pela 

Contag – Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

                                            
35  Compêndio de Estudos Conab/Companhia Nacional de Abastecimento. v. 1. Brasília: Conab, 

2016.  
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Agricultoras Familiares.36 Observa-se que na Proposta da Lei Orçamentária para o 

exercício de 2018 já estão previstos cortes de 99,8% no repasse de recursos para 

as modalidades Compra com Doação Simultânea, Aquisição de Sementes e Compra 

Direta, e de 71,3% para a modalidade Formação de Estoque. É indiscutível que tais 

medidas atingirão diretamente os agricultores e agricultoras familiares e 

consequentemente aos beneficiários consumidores do PAA. 

Tabela 1 – LOA (Lei Orçamentária Anual) 2015 a 2017 e PLOA (Proposta da Lei 
Orçamentária Anual) 2018 

PROGRAMA 
LOA 2015 

R$ (milhões) 
LOA 2016 

R$ (milhões) 
LOA 2017 

R$ (milhões) 
PLOA 2018 
R$ (milhões) 

 

SEAD 

PAA – Formação de 
Estoque 

32,8 13,6 11,4 3,2 
 

MDSA 

PAA - Compra com 
Doação Simultânea, 

Aquisição de Sementes e 
Compra Direta 

609,3 526,0 318,6 0,75  

 

Fonte: Contag – por Hylda Cavalcanti, da RBA publicado em 21/09/2017 (adaptado pela autora). 

Para a antropóloga Maria Emília L. Pacheco37, essa decisão do governo 

federal representa na prática o fim dessas modalidades que atendem aos 

segmentos mais pobres do campesinato e, consequentemente, levará o Brasil de 

volta ao Mapa da Fome. 

Observa-se, assim, que o PAA, apesar de não estar atuando em sua 

plenitude – já que é possível a ampliação do programa por meio das Compras 

Institucionais, por exemplo – já auxiliou e continua auxiliando muitas famílias 

carentes, mantendo as mesmas nos municípios de origem, ao oferecer trabalho e 

possibilidade da subsistência familiar. Ele proporciona, assim e de forma ativa, que 

governo e sociedade assumam sua responsabilidade social e, indiretamente, 

colaborem na preservação ambiental. A redução do PAA a um mínimo desprezível 

de recursos significa, na prática, seu desmonte, com sérias implicações para as 

populações das regiões mais empobrecidas e vulneráveis do Brasil. 

                                            
36  CAVALCANTI, Hylda; Trabalhadores querem reverter cortes de até 99% nas políticas de 

agricultura familiar. RBA, publicado 21 set. 2017. 
37  PACHECO, Maria Emília Lisboa. 11 anos da Losan – Hora de relembrar, celebrar e protestar, 

2017. 
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3 AQUISIÇÕES NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL 

Neste capítulo vamos apresentar as formas de aquisição de alimentos na 

modalidade Compra Institucional. Mesmo que neste momento o PAA esteja 

enfrentando verdadeiro impasse administrativo, o objetivo é apresentar o programa e 

sua forma de implementação, de modo a permitir uma melhor avaliação de seus 

resultados. 

As aquisições na modalidade Compra Institucional do Programa de 

Aquisição de Alimentos permitem aos órgãos governamentais dos estados, 

municípios e da União adquirirem gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar, sem a utilização dos procedimentos previstos na Lei de Licitação, nº 

8.666/1993, de 23 de junho de 1993, com a utilização de chamada pública e de 

recursos financeiros próprios. 

Entretanto, nesse tipo de aquisição os órgãos compradores devem aplicar a 

Lei de Licitações em caráter subsidiário e ainda observar os princípios 

constitucionais previstos no art. 37 da Constituição Federal: “A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência”. 

As compras oriundas dessa modalidade devem atender às exigências 

pautadas no art. 17 da Lei 12.512/2011: os preços sejam compatíveis com os 

vigentes no mercado, em âmbito local ou regional, aferidos e definidos segundo 

metodologia instituída pelo Grupo Gestor do PAA; os valores máximos anuais ou 

semestrais, definidos em regulamento, para aquisições de alimentos, por unidade 

familiar, por cooperativa ou por demais organizações formais da agricultura familiar 

sejam respeitados; os alimentos adquiridos sejam de produção própria dos 

agricultores familiares e atendam ao controle de qualidade elencados nas normas 

vigentes. 

Exige-se ainda que os fornecedores comprovem sua qualificação como 

definida nos incisos II e III do art. 4º do Decreto nº 7.775, de 2012: 

I - beneficiários fornecedores - público apto a fornecer alimentos ao PAA, 
quais sejam, os agricultores familiares, assentados da reforma agrária, 
silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e 
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integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e de 
demais povos e comunidades tradicionais, que atendam aos requisitos 
previstos no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006; e 
III - organizações fornecedoras - cooperativas e outras organizações 
formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado que 
detenham a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura 
Familiar - PRONAF - DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos 
definidos por resolução do GGPAA. 

No entendimento do MDSA, com o PAA, por meio da modalidade Compra 

Institucional, todos se beneficiam. Assim, para a agricultura familiar, essa 

modalidade aproxima os empreendimentos da agricultura familiar e os órgãos 

compradores, permitindo novas possibilidades de mercado para esse segmento, 

estimulam a economia local, contribuindo, ainda, para a inclusão socioeconômica 

dos agricultores familiares. Com processos de aquisição de alimentos por meio da 

CI-PAA mais simplificados, o órgão comprador, de acordo com o MDSA, incentiva a 

“Política de Segurança Alimentar e Nutricional de forma adequada à demanda 

nutricional de seus públicos (crianças, estudantes, idosos e pessoas em tratamento 

hospitalar, carcerário, entre outros)”. Já os consumidores se beneficiam com “uma 

alimentação saudável, mais adequada às suas necessidades, com alimentos frescos 

e diversificados”.38 

O Ministério da Saúde se manifestou sobre o programa afirmando: “o PAA 

Compra Institucional influencia positivamente no padrão de consumo da população 

brasileira, pois permite a oferta de uma ampla e variada lista de alimentos (frutas, 

verduras e outros) como alternativa saudável a produtos ultra processados, como 

biscoitos, refrigerantes, enlatados e embutidos, relacionados a problemas como 

excesso de peso e outras doenças crônicas como diabetes, hipertensão e alguns 

tipos de câncer”.39 

Em 2015, realizou-se 23 chamadas públicas por órgãos federais, estaduais e 

municipais, somando R$ 24,9 milhões. Quando somadas as aquisições realizadas 

pelos estados que possuem legislação específica para compras de alimentos da 

agricultura familiar (DF, SP, MG e RS), o valor em 2015 chega a R$ 42,5 milhões, 

beneficiando ao todo 91 organizações da agricultura familiar. 

                                            
38  Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Guia de políticas e programas. -- Brasília, 

DF: MDSA, Assessoria de Comunicação, 2017. p. 84. 
39  Brasil. Ministério da Saúde Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Folder 

Programa de Aquisição de Alimentos Compra Institucional, 2013. 
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De acordo com o relatório do PAA Compra Institucional (MDSA,2016), de 

julho de 2012 a dezembro de 2015 foram realizadas 114 chamadas públicas para 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, somando R$ 

112,1 milhões, sendo R$ 63,3 milhões executados por meio da legislação federal e 

R$ 48,8 milhões por meio de legislações estaduais que tratam de compras públicas 

da agricultura familiar. No gráfico abaixo é possível perceber um aumento de 627% 

nas aquisições de alimentos da agricultura familiar realizadas por órgãos 

governamentais no período de 2012 a 2015, somando as aquisições por meio PAA-

CI, conforme a legislação federal e estadual. 

 

Fonte: Relatório PAA Compra Institucional 2012-2015 – Ministério do Desenvolvimento Social. 

Ainda de acordo com o MDSA, por meio da modalidade Compra Institucional 

do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), os agricultores e agricultoras 

familiares venderam, em 2016, mais de R$ 61 milhões. E a previsão para 2017 é 
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que a CI - PAA alcance R$ 260 milhões em produtos alimentícios comprados por 

órgãos públicos. Dessa forma, o poder de compra das entidades governamentais 

expandirá mais ainda a comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar 

e fortalecerá o Programa de Aquisição de Alimentos. 

Com a exigência do Decreto nº 8.473/2015 de que no mínimo 30% do 

orçamento para a aquisição de alimentos das instituições públicas federais sejam 

destinados à compra de produtos de agricultores familiares e suas organizações 

(cooperativas ou associações), os órgãos governamentais federais, como hospitais, 

quarteis, presídios, universidades, institutos federais, tiveram que adequar os 

procedimentos administrativos para implementação da modalidade Compra 

Institucional – PAA. 

Nesse contexto, com o intuito de apoiar os atores envolvidos nesse 

processo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA, desenvolveu o 

Portal de Compras da Agricultura Familiar - www.comprasagriculturafamiliar.gov.br 

com legislações correlatas, modelos de chamadas públicas e de contratos, 

informações, manuais de orientação para compradores e fornecedores, e facilitou a 

definição da demanda pelo órgão comprador com a criação de uma base de dados 

da oferta de produtos da agricultura familiar por estado. 

3.1 Procedimentos do PAA na modalidade Compra Institucional 

A sistematização de funcionamento da modalidade de execução Compra 

Institucional, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA encontra-se 

disposta – como afirmado acima – nas Resoluções do Grupo Gestor do Programa de 

Aquisição de Alimentos – GGPAA: Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 

2012; Resolução GGPAA nº 56, de 14 de fevereiro de 2013 que acrescenta o inciso 

VI ao art. 2º da Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012; Resolução 

GGPAA nº 64, de 20 de novembro de 2013 que altera a Resolução GGPAA nº 50, 

de 26 de setembro de 2012 e Resolução GGPAA nº 73, de 26 de outubro de 2015 

que altera a Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012. 

Ademais, com a finalidade de orientar os órgãos da administração pública 

federal, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atualmente 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, elaborou a cartilha “Orientações e 

Marco legal - Modalidade compra institucional do Programa de aquisição de 
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alimentos da Agricultura familiar – PAA”40, na qual são disponibilizados subsídios 

sobre a Compra Institucional, dentre os quais, os procedimentos a serem seguidos 

para a execução da CI – PAA. 

Assim, para o cumprimento da determinação do Decreto nº 8.473/2015, de 

22 de junho de 2015, o Órgão Comprador deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

1. Primeiramente, adequar o cardápio, definindo sua nova demanda, por 

meio de um levantamento dos produtos da agricultura familiar produzidos no 

município ou região (produto, quantidade e sazonalidade); 

2. Definida a demanda, fazer ao menos três pesquisas de preço no 

mercado local ou regional, podendo utilizar os preços das aquisições do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Em se tratando de produtos orgânicos ou 

agroecológicos, não sendo possível a pesquisa, a resolução nº 50/GGPAA orienta 

que poderá acrescer em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços definidos 

para produtos não orgânicos; 

3. Em seguida, elaborar a Chamada Pública para aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar, observando o disposto no art. 17 do decreto 

7775/2012. Os editais de chamada pública devem ser previamente examinados e 

aprovados por assessoria jurídica da Administração, em conformidade ao disposto 

no art. 38 da Lei nº 8.666/9341 – Lei de Licitações; 

4. Divulgar a chamada pública, em consonância com o art. 7º da 

Resolução 50/GGPAA, em locais públicos de ampla circulação e de fácil acesso às 

organizações de agricultores familiares, no sítio comprasgovernamentais.gov.br e no 

portal comprasagriculturafamiliar.gov.br, podendo, ainda, publicar em jornal de 

circulação local, regional, estadual ou nacional, quando houver, pelo prazo mínimo 

de 10 (dez) dias para abertura da sessão. Nesse prazo, as organizações de 

agricultores familiares deverão entregar suas propostas de venda, elaboradas 

consoantes ao edital de Chamada Pública; 

                                            
40  Orientações e Marco legal - Modalidade compra institucional do Programa de aquisição de 

alimentos da Agricultura familiar – PAA, Nova edição – Julho/2016. 
41  BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 1993. 
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5. No dia e horário estabelecidos para a abertura, o órgão comprador 

deverá habilitar as propostas que contenham todos os documentos exigidos na 

Chamada Pública com preços de venda não superiores aos definidos em edital, de 

acordo com o art. 7º da Resolução 50/GGPAA; 

6. O término do processo de chamada pública conduzirá à assinatura do 

contrato pelas partes; 

7. O órgão comprador e pelo fornecedor deverão assinar o Contrato de 

fornecimento, no qual são dispostos o cronograma de entrega dos produtos, a data 

de pagamento aos agricultores familiares e as demais cláusulas de compra e venda; 

8. Os fornecedores deverão cumprir rigorosamente o cronograma de 

entrega dos produtos. Os pagamentos serão efetivados em conformidade com o que 

determina o art. 6º da Resolução nº 50/GGPAA, como segue: “os pagamentos pelos 

alimentos adquiridos no âmbito da modalidade Compra Institucional serão realizados 

diretamente aos beneficiários fornecedores ou às organizações fornecedoras”. 

Importante ressaltar que as contratações e os pagamentos oriundos da 

Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos executada por órgãos 

da Administração Pública Federal seguem os trâmites da Lei 8.666/1993 – Lei de 

Licitações. Cabe acrescentar que os procedimentos de comercialização por meio da 

modalidade CI - PAA são simples e acessíveis aos agricultores e agricultoras 

familiares. Ao dispensar a utilização de procedimentos licitatórios, facilita-se a 

participação do pequeno agricultor nas compras públicas, uma vez que são muito 

complexos os procedimentos licitatórios, tanto a nível de documentação para 

cadastramento de fornecedores no SICAF42 e no portal das compras 

governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br, onde são publicadas todas 

as demandas de compras do governo federal. A ferramenta Comprasnet é utilizada 

para a operacionalização do pregão eletrônico, portanto o fornecedor deve ter 

acesso a redes informatizadas para participar das licitações online, dificultando a 

participação dos pequenos agricultores familiares. Ademais, o processo licitatório é 

composto de várias fases para execução da compra (cadastramento fornecedor e 

                                            
42  Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – disposto no nº Decreto nº 4.485, 

de 25 de novembro de 2002, constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal e mantido 
pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais – SISG. 
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proposta, etapa de lances, negociação, aceitação da proposta, habilitação, recursos, 

adjudicação, homologação, empenho, contratação, pagamento, entre outras). 

Por isto, essa nova modalidade de aquisição de gêneros alimentícios, 

diretamente da agricultura família permite que a administração pública federal faça 

uso do seu poder de compra de modo mais simplificado e seguro, priorizando e 

estimulando a agricultura familiar do município ou estado, com abastecimento de 

produtos mais frescos, oferecendo aos beneficiários consumidores uma alimentação 

mais saudável e nutricional, com o incremento da economia local. 

3.2 Requisitos de enquadramento do Agricultor Familiar 

Catia Grisa destaca que somente em 1995 os “pequenos agricultores” 

tornaram-se “público” efetivo das políticas agrícolas, agora denominados 

“agricultores familiares”. Tal fato, ainda segunda a autora, deveu-se à criação do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.43 

O PRONAF, segundo Andrade da Silva, representa o auge das lutas 

lideradas pelas organizações sociais dos trabalhadores rurais reunidas no Grito da 

Terra Brasil, de 1994, que encontrou ressonância nas instâncias internas do governo 

federal.44
 Sendo uma política pública de estímulo à geração de renda e melhoria da 

mão de obra familiar, o PRONAF financia as atividades e serviços rurais, por meio 

de crédito rural e concede aos agricultores familiares acesso aos programas do 

governo, dentre eles, o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. Portanto, para 

acessar o PAA, os agricultores e agricultoras familiares necessitam da Declaração 

de Aptidão ao Pronaf (DAP), documento que os identifica como pertencentes a essa 

categoria. 

Gradativamente, os agricultores familiares foram se incorporando a essa 

categoria, até que em 2006, com a Lei da Agricultura Familiar, foram estabelecidos 

critérios para sua identificação como tal. 

                                            
43  GRISA, C. As políticas para a agricultura familiar no Brasil: um ensaio a partir da abordagem 

cognitiva. Desenvolvimento em Debate. Rio de Janeiro. v. 1, n. 2, p. 83-109. 2010. p. 84. 
44  ANDRADE DA SILVA, E. R. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar: 

Relatório Técnico das Ações Desenvolvidas no Período 1995/1998. Texto para discussão n. 664. 
Brasília-DF. IPEA, 1999. 48p. p. 5. 
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Assim, a Lei 11.326, de 24 de julho de 200645, contempla regras definidoras 

do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, a saber: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 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. 

Dessa forma, para delimitar essa categoria social o Censo Agropecuário 

2006 considerou que, para o estabelecimento ser classificado como da “Agricultura 

Familiar”, precisava se enquadrar em todos os requisitos legais. É oportuno salientar 

que em 2011 a lei da Agricultura Familiar sofreu alteração pela Lei nº 12.512, de 14 

de outubro de 2011, assim o item III do art. 3º passou a ter a seguinte redação: 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 
pelo Poder Executivo. 

Isto significou uma mudança de critério: “Se em 2006 o rendimento total do 

empreendimento foi menor que o quantitativo dos salários obtidos em atividades fora 

do estabelecimento, o estabelecimento agropecuário não foi considerado de 

agricultura familiar”.46 

Assim, atualmente parte dos estabelecimentos classificados pelo Censo 

Agropecuário 2006 como de “Agricultores não familiares” podem fazer parte dos 

estabelecimentos de “Agricultores Familiares”; na época “foram identificados 

4.367.902 estabelecimentos da agricultura familiar, o que representava 84,4% dos 

estabelecimentos brasileiros”. Com a alteração desse critério, recentemente 

regulamentado pelo Decreto 9.064/201747, o estabelecimento para ser considerado 

como da agricultura familiar deverá auferir, no mínimo, metade da renda familiar de 

                                            
45  BRASIL. Lei nº 11.326, 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 
46  IBGE. Censo Agropecuário de 2006. Agricultura familiar; primeiros resultados Brasil, Grandes 

Regiões e Unidades da Federação. Rio de Janeiro, 2009.  
47  BRASIL. Decreto nº 9.064, de 31 de maio de 2017. Dispõe sobre a Unidade Familiar de Produção 

Agrária, institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e regulamenta a Lei nº 11.326, de 24 
de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1 
mai. 2017. Edição extra. 
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atividades econômicas oriundas do próprio estabelecimento, esse número de 

estabelecimentos considerados da agricultura familiar pode ser bem maior. 

Por força da legislação da agricultura familiar, é conferido o status de 

“agricultor familiar” aos silvicultores, desde que atendam simultaneamente a todos os 

requisitos de enquadramento da categoria “agricultores familiares”, cultivem florestas 

nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável; aos aquicultores que 

também atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o artigo 3º da 

Lei 11.326/2006 e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até dois 

hectares ou quando a exploração for em tanques-rede, ocupem até 500m³ de água; 

aos extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos 

II, III e IV do supracitado art., e exerçam essa atividade artesanalmente no meio 

rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; aos pescadores artesanais que se 

enquadrem simultaneamente nos requisitos estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do 

art. 3º, do mesmo dispositivo legal; aos indígenas e aos integrantes de comunidades 

remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que 

atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do referido 

artigo. 

Sobre o quantitativo desse público, demais beneficiários da Lei da 

Agricultura Familiar, Heberlê e outros pesquisadores48 informam que, em 2010, 

havia 517.383 indígenas, vivendo em reservas (IBGE, 2010), enquanto pescadores 

extrativistas produziram 785,4 mil toneladas de pescado (Ministério da Pesca e 

Aquicultura - MPA). Referem ainda que, em 2012, havia 1.682 comunidades 

quilombolas remanescentes certificadas por órgãos oficiais do Governo Federal 

(Fundação Palmares) e 1.258.205 famílias assentadas em projetos de Reforma 

Agrária (Incra). 

O Decreto nº 7.775/2012, por sua vez, define esse público como 

beneficiários fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos. Importante 

salientar que os beneficiários fornecedores podem participar do Programa 

individualmente, desde que possuam a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), 

                                            
48  HEBERLÊ, A.L.O.; SICOLI, A.H.; SILVA, J.S.; BORBA, M.F.S.; BALSADI, O.V.; PEREIRA, V.F.; 

Agricultura familiar e pesquisa agropecuária: contribuições para uma agenda de futuro. Delgado, 
Guilherme Costa. Bergamasco, Sonia Maria Pessoa Pereira (orgs.) Agricultura familiar brasileira: 
desafios e perspectivas de futuro. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, p. 133 -149, 
2017. p. 135. 
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ou por meio de suas cooperativas ou organizações formalmente constituídas como 

pessoa jurídica de direito privado. Entretanto, as cooperativas ou organizações de 

agricultores familiares devem deter a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) 

Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos deliberados pelo Grupo Gestor do 

Programa de Aquisição de Alimentos (GPAA). Com efeito, o agricultor reunindo os 

critérios que o definem como “agricultor familiar” poderá obter a Declaração de 

Aptidão ao PRONAF (DAP) nas entidades públicas e privadas emissoras de DAP, 

conforme o caso. 

Todavia, Catia Grisa49 afirma que estudos indicaram que os quilombolas, 

pescadores artesanais, extrativistas, indígenas, quebradeiras de coco, entre outros, 

encontravam limitações em acessar a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). A 

mesma autora destaca, porém, a existência de modificações e ações realizadas para 

o ajustamento desta ferramenta à diversidade dos atores da agricultura familiar. 

Dentre elas, Grisa relaciona a criação da Declaração de Aptidão Indígena (DAP-I); a 

ampliação e diversificação das entidades cadastradas para emissão da DAP, 

conferindo um tratamento diferenciado a grupos específicos; o reconhecimento da 

agricultura familiar em áreas urbanas; a dupla titularidade da DAP (marido e 

esposa); promoção de mutirões de acesso à DAP, principalmente para os 

quilombolas e indígenas. 

Nesse sentido, recentemente, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil editou Portaria que altera as condições e 

os procedimentos para a emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP. 

Assim, a Portaria nº 234, de 04 de abril de 2017, contempla regras de extrema 

relevância para a agricultura familiar que facilitam a emissão da DAP, dentre essas: 

ampliação das entidades cadastradoras, permissão da emissão de DAP jovem 

àquele/a jovem que esteja sob responsabilidade dos agricultores familiares, permite 

a DAP principal para Jovem, que comprove exploração e gestão própria de parte do 

estabelecimento agropecuário. 

Dessa forma, a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP consiste no instrumento de 

                                            
49  GRISA, Catia; DELGADO, Guilherme Costa. BERGAMASCO, Sonia Maria Pessoa Pereira (Orgs.), 

Agricultura familiar brasileira: desafios e perspectivas de futuro. Brasília: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, 2017. p. 297. 
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identificação e qualificação da Unidade Familiar de Produção Rural e de seus 

membros como da “agricultura familiar” e suas associações organizadas. Ressalta-

se que a DAP está vinculada à produção agrária, podendo ser rural ou urbana. 

Grisa argumenta ainda que “o desafio consiste em publicizar as mudanças 

normativas, constantemente aperfeiçoá-las, capacitar as entidades cadastradas e 

colocar em prática estas alterações institucionais”.50 

É oportuno esclarecer, para habilitação nas Compras Institucionais para 

aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar, que os beneficiários 

fornecedores e as organizações fornecedoras, definidas no Decreto nº 7775/2012, 

devem apresentar os seguintes documentos: 

Beneficiários fornecedores: prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física 

– CPF; cópia da Carteira de Identidade do fornecedor e/ou de seu representante 

legal; extrato da DAP física do agricultor familiar participante válida. 

Organizações fornecedoras: prova de Inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ; Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP 

Jurídica para associações e cooperativas válida; Cópia ou extrato da Declaração de 

Aptidão ao PRONAF – DAP Física dos beneficiários fornecedores válida, nos termos 

do Art. 4º, parágrafo 1º da Resolução nº 50/2012 –, Cópia da certidão negativa 

conjunta (INSS,  Receita Federal e Dívida Ativa da União); cópia da certidão 

negativa do FGTS; Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho; Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, 

registrado na Junta Comercial, no caso de Cooperativas, ou Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de Associações; cópia do Contrato Social, 

registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, se empreendimentos 

familiares. 

Percebe-se de todo o exposto que, diferentemente dos demais fornecedores 

dos órgãos da administração federal, os agricultores familiares e suas organizações, 

fornecedores da Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, 

necessitam de documentação mais simplificada e reduzida para a sua habilitação 

nas chamadas públicas realizadas pelos órgãos da Administração Federal. 

                                            
50 GRISA, 2017, p. 297. 
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3.3 Chamada Pública 

Em decorrência da obrigatoriedade de que trata o dispositivo legal, Decreto 

8473, de 22 de junho de 2015, de que do total de recursos destinados no exercício 

financeiro à aquisição de gêneros alimentícios, no mínimo 30% deverão ser 

adquiridos da agricultura familiar e demais beneficiários do PAA, os órgãos e 

entidades da administração pública federal tiveram que utilizar um novo 

procedimento para execução da modalidade Compra Institucional, a “chamada 

pública”. 

Assim, a chamada pública, inovação do Decreto nº 7.775/2012, é um 

procedimento administrativo simplificado, no qual são estabelecidas todas as regras 

para a participação dos agricultores familiares nas aquisições de gêneros 

alimentícios por meio da CI PAA e futuro fornecimento aos órgãos compradores. 

O edital de Chamada Pública deverá ser elaborado em observância às 

condições relacionadas no art. 17 do Decreto nº 7.775/2012, seguindo ainda, a 

sistemática de funcionamento estabelecida na Resolução nº 50, em 26 de setembro 

de 2012, do Grupo Gestor do PAA e suas alterações. Ademais, a definição da 

demanda dos produtos alimentícios deve atender à cultura alimentar local, à 

diversificação agrícola da região e à sazonalidade da produção. 

A despeito da chamada pública não utilizar o preço como critério de 

classificação das propostas de venda, o órgão comprador deve disponibilizar no 

edital os valores a serem pagos pelos produtos aos fornecedores. Dessa forma, 

deve-se observar o art. 5º da resolução 50/2012/GGPAA: os preços de referência 

devem refletir o mercado local ou regional; quanto aos preços de produtos orgânicos 

ou agroecológicos, poderão ser acrescidos em até 30% em relação aos preços dos 

produtos não orgânicos. 

Essa sistemática de obtenção de preços de referência do próprio mercado 

local valorizou os produtos oriundos da agricultura familiar, houve uma mudança na 

composição dos preços, robustecendo as organizações da agricultura familiar e o 

poder de compra do Estado e seu poder regulador frente aos preços regionais. 

Ainda, na elaboração do edital, o Órgão Comprador poderá estabelecer 

critérios de priorização para classificação das propostas, em conformidade com o 

art. 7º da resolução 50/GGPAA. Assim poderão ser priorizados os: 
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I - agricultores familiares do município; 

II - comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas; 

III - assentamentos da reforma agrária; 

IV - grupos de mulheres; 

V - produção agroecológica ou orgânica. 

Para facilitar o acesso dos agricultores familiares à chamada pública, deverá 

ser dada ampla publicidade, divulgando-a em local público de fácil acesso às 

organizações dessa categoria, assim como publicadas em sites oficiais do MDSA e 

das Compras governamentais. Ela pode ainda ser publicada em jornais de grande 

circulação local ou regional, atendendo o prazo mínimo de 10 dias. 

Em sessão pública, no local, dia e horário predeterminados no edital de 

chamada pública serão habilitadas todas as propostas que atendam aos requisitos 

de documentação e preço. Todos os atos administrativos da sessão serão relatados 

em ata circunstanciada, que será assinada por todos os beneficiários fornecedores 

presentes e pela comissão responsável pela aquisição. Vale frisar ainda que os 

editais de chamada pública devem ser submetidos à apreciação do jurídico do Órgão 

Comprador, consoante o que determina o art. 38 da Lei nº 8.666/93. 

Assim, por meio desse instrumento mais simplificado e menos burocrático de 

divulgação das demandas de aquisições de gêneros alimentícios e de chamamento 

do potencial fornecedor, a participação da agricultura familiar nas compras 

governamentais se tornou mais viável, possibilitando a transformação do pequeno 

produtor rural em um grande fornecedor de alimentos diversificados, corresponsável 

pela garantia da segurança alimentar e nutricional. 

3.4 Benefícios sociais advindos dessa política como incremento da economia 

local 

Durante esses anos de atuação, o Programa de Aquisição de Alimentos 

tornou-se uma ferramenta de incentivo ao cooperativismo e ao associativismo da 

agricultura familiar, de estímulo à produção econômica, incrementando a renda 

familiar, a diminuição considerável da extrema pobreza e da pobreza, e ainda 

colaborando para o desenvolvimento local. 
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Vários estudos acadêmicos e dados oficiais demonstram que o programa 

trouxe benefícios a milhares de agricultores familiares, assentados da Reforma 

Agrária, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades quilombolas por meio da 

aquisição de produtos diretamente desse público. Com isso, beneficiou a população 

mais vulnerável com uma alimentação mais saudável e nutritiva, com alimentos mais 

frescos, de época e de produção local. Ademais, com o pagamento dos produtos 

com preços mais justos, os agricultores não participantes do programa também se 

beneficiaram. 

Em 2016, conforme Compêndio CONAB, nas modalidades do PAA 

executadas por essa Companhia, a região Nordeste foi a mais atuante com a 

participação de 13.111 beneficiários fornecedores, correspondendo a 44,72% do 

total dos beneficiários. Tal fato deve-se a nova metodologia aplicada pela CONAB 

para a escolha dos projetos: uma distribuição geográfica dos recursos para as 

unidades da federação, a partir de estudos estatísticos com base em dados do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), da Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar (EBIA/PNAD) e dos números de integrantes de unidades familiares 

detentoras de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), inscritos no CadÚnico, e 

ainda do histórico de execução do Programa nas Superintendências Regionais. 

 
Fonte: Compêndio de Estudos 2016 - Companhia Nacional de Abastecimento. 

De acordo com os resultados das ações da CONAB/2016 disponibilizados 

no Compêndio, “em 2016, a renda média dos 29.318 beneficiários fornecedores foi 

de R$ 6.739,09, o que equivale a um aumento de 341% quando comparado com o 

valor que era de R$ 1.972,41 da renda média no ano de 2003”, demonstrado no 

gráfico abaixo. 
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Fonte: Compêndio de Estudos 2016 - Companhia Nacional de Abastecimento. 

Assim, observa-se que por meio dos acordos de cooperação entre CONAB e 

SEAD/MDSA, foi possível o atendimento da finalidade do PAA: “incentivar a 

agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento à 

produção com sustentabilidade, ao processamento, à industrialização de alimentos e 

à geração de renda”. 

Ressalta-se que, com a determinação da Resolução nº 44 de 16 de agosto 

de 201151, do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos que exigiu o 

percentual mínimo de 40% (quarenta por cento) de mulheres do total de 

beneficiários fornecedores para as modalidades Compra com Doação Simultânea - 

CDS e Compra Direta da Agricultura Familiar – CDAF, e de 30% (trinta por cento) 

para as modalidades Apoio à Formação de Estoque – CPR e Incentivo à Produção e 

Consumo de Leite – PAA leite, a participação desse gênero no PAA atingiu 57 % em 

2016, conforme o gráfico abaixo. 

Fonte: Compêndio de Estudos 2016 - Companhia Nacional de Abastecimento. 

                                            
51  Resolução nº 44/GGPAA, de 16 de agosto de 2011. Fomenta o acesso de mulheres ao Programa 

de Aquisição de Alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 ago. 2011. 
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O incentivo à participação das mulheres nos projetos e propostas do PAA, 

além de fortalecer e contribuir para o reconhecimento e visibilidade do trabalho da 

mulher agricultora, aumento de sua autoestima e incrementar a renda familiar, 

implica na efetivação dos objetivos do programa, pois promove a sua inclusão social 

e econômica, assegura uma alimentação nutricional a sua família e aos beneficiários 

consumidores do programa e contribui para o incremento da economia local. 

Ademais, a inserção da mulher no mercado de trabalho quebra o paradoxo de que 

as mulheres rurais são responsáveis pelo trabalho reprodutivo e pelas tarefas 

domésticas, enquanto os homens, pelo trabalho produtivo, gerador de renda familiar. 

Com a implementação do programa de aquisição de alimentos, de acordo 

com a antropóloga Maria Emília Lisboa Pacheco52, as mulheres agricultoras 

fortaleceram-se como sujeitos de direitos, encontrando caminhos para a construção 

de sua autonomia econômica no enfrentamento das desigualdades de gênero. 

Silvia do Amaral Rigon e outras pesquisadoras53 argumentam que “é 

necessário valorizar o papel histórico da mulher na construção da agricultura e na 

garantia da segurança alimentar das famílias e das comunidades, desde a produção 

e manejo dos recursos naturais, a promoção da saúde, o beneficiamento e a 

comercialização de alimentos e como detentoras do patrimônio culinário do nosso 

país”. Enfatiza ainda a autora que “essa valorização deve traduzir-se em políticas de 

empoderamento e autonomia das mulheres, gerando renda, distribuindo terra e os 

meios necessários para a garantia da segurança alimentar”. 

Nesse sentido, outro estudo54 constata que com as compras de leite do PAA 

os preços praticados nas regiões Nordeste e Sul ficaram mais estáveis e mais 

favoráveis aos produtores. Ainda segundo esses autores, o mesmo aconteceu com a 

castanha-do-brasil e a castanha de caju que, antes do Programa de Aquisição de 

Alimentos, tinham seus preços definidos por algumas empresas que atuavam quase 

sempre aviltando os preços pagos aos extrativistas. Com a atuação do PAA nessa 

cadeia produtiva houve uma mudança estrutural na formação dos preços. Os 

                                            
52  PACHECO, Maria Emília Lisboa - 11 anos da Losan – Hora de relembrar, celebrar e protestar, 

2017. 
53  Soberania e segurança alimentar na construção da agroecologia: sistematização de experiências/ 

[organização Silvia do Amaral Rigon... et al.]; Grupo de Trabalho em Soberania e Segurança 
Alimentar da Articulação Nacional de Agroecologia - GT SSA/ANA. - 1. ed. - Rio de Janeiro : 
FASE, 2010, p. 97.  

54  CAMPOS, A.; BIANCHINI, V. A Agricultura Familiar passa a ser uma prioridade de Estado. In: 
BRASIL, MDS. PAA: 10 anos de aquisição de alimentos. Brasília: MDS, 2014. p. 10-25. 
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autores atribuem isso, principalmente, ao fortalecimento das organizações da 

agricultura familiar e do poder de compra do Estado. 

Na mesma visão, Schmitt enfatiza que: 

[...] ao instituir instrumentos de aquisição baseados em preços de referência 
diferenciados para a agricultura familiar, o PAA cria as condições 
necessárias para que o Estado possa atuar no mercado de produtos 
agrícolas, exercendo não apenas um efeito regulador sobre os preços 
regionais, mas dando um tratamento diferenciado para os agricultores 
familiares, buscando reforçar sua autonomia em relação aos chamados 
‘atravessadores’ e fortalecendo sua posição frente aos diferentes agentes 
de mercado.55 

Outro aspecto levantado por Schmitt é que, ao possibilitar a aquisição, sem 

licitação e por meio do mercado institucional, de produtos oriundos da agricultura 

familiar, o PAA promove a estruturação de novos circuitos de abastecimento 

agroalimentar, ligando agricultores familiares (beneficiários fornecedores) a grupos 

sociais em situação de risco alimentar (beneficiários consumidores), reforçando a 

segurança alimentar e nutricional das populações urbanas e rurais, tanto em nível 

local como num espaço territorial mais abrangente.56
 

Assim, o PAA gera benefícios tanto para quem recebe como para quem 

vende os alimentos. O Programa cumpre importante papel para a segurança 

alimentar e nutricional, ao disponibilizar à população mais vulnerável socialmente, 

alimentos mais saudáveis e frescos, contribuindo para uma alimentação de 

qualidade e regular. Ao mesmo tempo, contribui para a inclusão produtiva dos 

agricultores familiares, que tem garantida a comercialização de seus produtos a 

preços mais justos e a ampliação do mercado consumidor com a organização em 

cooperativas ou associações. O PAA é ainda um grande estímulo à produção 

sustentável e orgânica, e à produção da sociobiodiversidade (originária de diversos 

povos responsáveis pela preservação da biodiversidade brasileira). 

Campos e outros pesquisadores57esclarecem que os recursos do PAA são 

executados em sua maioria por meio de aquisições diretas de associações e 

cooperativas da agricultura familiar. Dessa forma, ao longo dos anos, essa 

                                            
55  SCHMITT, Cláudia Job. Aquisição de alimentos da agricultura familiar: integração entre política 

agrícola e segurança alimentar e nutricional. Revista de Política Agrícola, n. 2 abr./mai./jun., 2005. 
p. 83. 

56  SCHMITT, 2005, p. 84. 
57  CAMPOS, A.; BIANCHINI, V. A Agricultura Familiar passa a ser uma prioridade de Estado. In: 

BRASIL, MDS. PAA: 10 anos de aquisição de alimentos. Brasília: MDS, 2014. p. 10-25. 
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experiência de fornecer alimentos para o governo tornou-as mais estruturadas, mais 

experientes e mais preparadas para lidar com os mercados, abrindo novas 

perspectivas de mercados locais, regionais e até mesmo internacionais. 

Com a adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar, prefeituras e governos estaduais permitem a melhoria de renda dos 

agricultores familiares da região, mais acesso da população vulnerável socialmente 

a uma alimentação regular e de qualidade. Ademais, ao adquirir produtos 

alimentícios diretamente de agricultores familiares para atendimento a esse público, 

o gestor investe no desenvolvimento do município e da região. 

A esse respeito, outro estudo58 destaca que o PAA trouxe aquecimento à 

economia local, que consequentemente, demanda maiores investimentos municipais 

com infraestrutura, transporte e armazenamento, diminui os circuitos longos de 

comercialização e abastecimento, contribuindo para o desenvolvimento do 

município. 

Ainda nessa mesma linha de considerações, Claudia Schmitt e outros 

colegas59 em artigo de avaliação reforçam que “os resultados do PAA demonstram 

importantes contribuições para o fortalecimento econômico, social e político dos 

assentamentos rurais e da agricultura familiar, para a viabilização e garantia de 

novos mercados e para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional”. O estudo 

considera que esses resultados podem ser potencializados a partir da ação conjunta 

e coordenada entre Estado e sociedade. 

Silva ressalta que o uso do poder de compra do Estado “é o direcionamento 

da demanda por bens e serviços do Estado para desenvolver a economia local, 

micro e pequenas empresas e setores sensíveis da economia ou de interesse 

estratégico, gerando emprego e renda e primando pelo desenvolvimento econômico 

sustentável”.60 

                                            
58  PORTO, S. I.; SOARES, E. S.; SOARES, J. F.; CRUZ, K. C.; VIEGAS, G. L.; VIANA, C. Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA): dez anos de uma política pública múltipla e inovadora. Brasília: 
MDS, 2014. p. 34-57. 

59  SCHMITT, C.J.; Medeiros, L.S.; Leite, S.P.; Grisa, C.; Cintrão, R.A.; Zimmermann, S.A. O 
Programa de Aquisição de Alimentos em assentamentos de reforma agrária: implantação, 
impactos e perspectivas. In: BRASIL, MDS. PAA: 10 anos de aquisição de alimentos. Brasília: 
MDS, 2014. p. 152-183. 

60  SILVA, Erivam Paulo da. O uso do poder de compra do Estado como instrumento de política 
pública: a Lei Complementar nº 123/2006, sua implementação. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2008. p. 108. 
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Grisa e um grupo de pesquisadoras61 observam que a performance do 

programa contribuiu para melhorias das condições socioeconômicas e da qualidade 

de vida e incremento na autoestima da agricultura familiar local. Destacando que 

para os pescadores artesanais e comunidades quilombolas, o PAA significou 

mudanças nas relações de subordinação e de dependência aos atravessadores, 

diversificação nas fontes de renda, retorno ou incremento das práticas agrícolas para 

os quilombolas, acesso à cidadania e agregação de valor. Já para as cooperativas e 

associações, a execução do PAA significou a origem de muitas delas, o incremento 

no número de sócios e desafios em termos de aprendizado intenso e 

profissionalização. 

Dessa forma, pode-se constatar que as compras governamentais de 

aquisição de alimentos da agricultura familiar assumem um importante papel de 

valorização e empoderamento do homem e da mulher do campo, mediante o 

fomento da produção de alimentos destinados ao abastecimento do mercado interno 

e o desenvolvimento local, incrementando a economia interna. Constitui-se ainda em 

um instrumento de combate à miséria, com a inclusão produtiva dos agricultores de 

baixa renda, ao exigir das organizações para acessar ao PAA que, pelo menos 50% 

dos seus associados, sejam agricultores familiares cadastrados no Cadastro Único 

do Governo Federal. 

 

  

                                            
61  GRISA, Catia; SCHNEIDER, Sérgio; ROZENDO, Cimone; COSTA, Fernando Bastos; MACHADO, 

Carmem Janaína; LIMA, Daniel Vaz; SCHIAVON, Josuan; ANDRADE, Anna Jéssica Pinto de; 
INÁCIO, Klezia Raquel de Sales; SILVA, Vinícius Klause da; DALLA ROSA, Luna. Ambiente 
Institucional, Governança e Performance do PAA: Uma Análise nos Estados do Rio Grande do Sul 
e do Rio Grande do Norte In: Paulo Jannuzzi, Paula Montagner; Cadernos de Estudos 
Desenvolvimento Social em Debate: síntese das pesquisas de avaliação de programas sociais do 
MDS 2015 - 2016, n. 27. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. p. 
204-208. 
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4 COMPRAS INSTITUCIONAIS NO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE 

Neste capítulo serão apresentados dados retirados do IBGE censo 

agropecuário 2006 que dão uma visão geral da agricultura familiar no Estado do 

Ceará. Pretende-se ainda explanar sobre a efetiva aplicação do Programa de 

Aquisição de Alimentos por meio da modalidade Compra Institucional no Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará, no período 2016 e 2017, 

identificando os campi que utilizaram tais procedimentos e as dificuldades 

encontradas na realização das aquisições públicas com os requisitos do Decreto nº 

8.473/2015. 

4.1 Agricultura Familiar no Estado do Ceará 

Segundo o censo agropecuário de 2006, no estado do Ceará 

aproximadamente 89,63% dos estabelecimentos agropecuários são da agricultura 

familiar. Em termos absolutos, são 341.510 (trezentos e quarenta e um mil 

quinhentos e dez) estabelecimentos. Por sua vez, a área ocupada pela agricultura 

familiar era de 3.492.848 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e 

oitocentos e quarenta e oito) hectares, o que correspondia a aproximadamente 

44,00% da área total ocupada por estabelecimentos agropecuários. Dos dados 

acima se pode aferir que o tamanho médio das propriedades pertencentes a 

agricultores familiares e as pertencentes aos não familiares era no ano de 2006, 

respectivamente, 10,22ha e 112,12ha. Isso reflete a concentração fundiária e a 

distribuição desigual de terras no Ceará. 

Ainda, de acordo com o IBGE, a agricultura familiar emprega 

aproximadamente 84,56% dos trabalhadores agropecuários do Ceará. Pode-se 

afirmar que esse segmento é responsável pela geração de emprego e renda, 

impedindo a migração do campo para as cidades, além de contribuir para a 

diminuição da situação de insegurança alimentar e nutricional. 

De fato, pode-se constatar a diversidade de produtos oriundos da agricultura 

familiar no cadastro que o Ministério do Desenvolvimento Social mantém das 

cooperativas da agricultura familiar e seus respectivos produtos. Esses dados são 
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atualizados periodicamente e tem como objetivo dar suporte aos órgãos 

compradores em vista a execução do PAA-Compra Institucional.62 

Assim, no Estado do Ceará, encontram-se, atualmente cadastradas no site 

do MDS, dez cooperativas da agricultura familiar aptas a fornecerem dentre outros 

os seguintes produtos: abóbora, carne de ave, carne bovina, carne de bode, carne 

de carneiro, carne suína, pescado, chuchu, couve, alho, tomate, cebola, cebolinha, 

coentro, feijão, mel de abelha, pimentão, polpa de fruta, verdura/hortaliças/legumes, 

rapadura, ovo de galinha caipira, milho, mandioca/macaxeira/aipim, farinha de 

mandioca, castanha de caju, goma de mandioca, doce de leite, doce de fruta, bolo 

de mandioca, bolo de milho, suco de fruta (maracujá, acerola, goiaba, manga), 

melado/melaço, geleia de fruta, bebida láctea, queijo, iogurte, leite, biscoito caseiro. 

 
Fonte: <http://www.coopercitrus.com.br/?pag=noticias&act=detalhes&noticia=8785&categoria>. 

Publicada em: 04 abr. 2017. 

Ainda, de acordo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário, até o ano de 2017 já foram emitidas no Estado do Ceará 

425.119 DAP Principal, 175 DAP Jurídica, 649 DAP Jovem e 31 DAP Mulher.63 Com 

base nesses dados a quantidade de cooperativas/pessoas físicas que podem estar 

                                            
62  Base de dados da oferta organizada de produtos da agricultura familiar. Disponível em: 

<http://www.mds.gov.br/compra-da-agricultura-familiar/oferta-organizada>. Acesso em: 20 mar. 
2018. 

63  Painel de Políticas da Sead – Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário/Casa Civil. Disponível em: 
<http://nead.mda.gov.br/politica/localidade/>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
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aptas a fornecer para os órgãos governamentais é bem maior que o cadastrado no 

site do MDS. 

4.2. A efetiva aplicação do PAA nos campi do IFCE 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) é 

uma autarquia de natureza jurídica, com autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar, vinculada ao Ministério da Educação, 

criada nos termos da Lei n º 11.89264, de 29 de dezembro de 2008, por meio da 

integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará com as Escolas 

Agrotécnicas Federais de Crato e de Iguatu.  

Atualmente, o IFCE é formado por um órgão de administração central, a 

reitoria, localizada em Fortaleza, capital do Ceará, e 32 campi localizados nas 

seguintes cidades: Acaraú, Acopiara, Aracati, Baturité, Boa viagem, Camocim, 

Canindé, Caucaia, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Guaramiranga, Horizonte, 

Itapipoca, Iguatu, Jaguaribe, Jaguaruana, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, 

Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Paracuru, Pecém, Quixadá, Sobral, 

Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim, conforme mapa a seguir: 

  

                                            
64  Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá 
outras providências. 
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Mapa 1 – Estrutura Multicampi do IFCE 

 
Fonte: Comunicação Social – IFCE – campus Fortaleza 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 

como entidade participante da administração pública federal deve aplicar, em seus 

procedimentos licitatórios, o Decreto nº 8.473/2015 a partir de 01 de janeiro de 2016, 

isto é, pelo menos 30% das aquisições de gêneros alimentícios realizadas pelo IFCE 

devem ser oriundas de produtores familiares e suas organizações, empreendedores 

familiares rurais e demais beneficiários que se enquadrem na Lei nº 11.326/2006 e 

que tenham a Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP. 
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Atualmente, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará 

- IFCE, com os seus 32 campi, conta com 123 cursos técnicos, 58 cursos de 

bacharelado e tecnologia, 33 cursos de licenciatura, nove cursos de mestrado, com 

um total de 38.871 alunos, desses 23.240 estão matriculados no interior do estado65, 

classificando-se como uma instituição de ensino superior (IFES). 

O serviço de alimentação e nutrição, mediante a distribuição gratuita de 

alimentação aos discentes, é oferecido pelo IFCE. Com esse serviço, o IFCE além 

de oferecer-lhes uma alimentação saudável, favorece a permanência do estudante 

no ambiente educacional, o que contribui para a diminuição da evasão escolar. 

Constata-se que o serviço de alimentação e nutrição do IFCE atende à finalidade do 

Programa de Aquisição de Alimentos: “promoção da segurança alimentar e 

nutricional e à contribuição para a garantia do direito à alimentação”.66 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, instituído pelo 

Decreto 7.234/201067 com vistas a garantir a permanência dos discentes de baixa 

renda nas instituições federais de ensino superior (IFES), contempla a alimentação 

como uma das ações da assistência estudantil. A Lei 11.974/200968, Lei de 

Alimentação Escolar, visa à universalidade do atendimento aos alunos matriculados 

na rede pública de educação básica e definiu alimentação escolar como todo 

alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante 

o período letivo. 

Os recursos destinados à alimentação escolar de que trata esse dispositivo 

legal são oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que tem 

o seguinte objetivo: 

[...] 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 

                                            
65  Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE 

<http://ifceemnumeros.ifce.edu.br/>. Acesso em: 24 fev. 2018. 
66  Referenciais de Atuação dos Profissionais de Assistência Estudantil (Vol. 1) / Instituto Federal do 

Ceará. Diretoria de Assuntos Estudantis. – Fortaleza: IFCE, 2016. 54 p.: il. p. 15. 
67  BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 2010. 
68  BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 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. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 
jun. 2009. 
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alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas 
necessidades nutricionais durante o período letivo.69 

Para tanto, conforme o Decreto nº 8.473/2015, exige-se que: 

Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE70, 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.71 (Grifo nosso) 

Com base ainda nesse dispositivo legal, os cardápios da alimentação 

escolar deverão respeitar as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a 

cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e 

diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada. Essa 

disposição vai ao encontro dos objetivos do PAA, ou seja, promover o acesso à 

alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às pessoas em 

situação de insegurança alimentar e nutricional, promovendo a produção 

sustentável, com incentivo ao consumo e à valorização dos alimentos produzidos na 

localidade, assim, fortalecendo os circuitos locais e regionais e redes de 

comercialização. 

Assim, o Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia, como 

entidade de ensino técnico/médio (educação básica) e ensino superior, recebeu 

recursos dos dois programas, totalizando o valor de R$ 7.544.062,92 (sete milhões, 

quinhentos e quarenta e quatro mil, sessenta e dois reais e noventa e dois 

centavos), no período de 2016 a 2017. 

Com base em dados extraídos dos sistemas governamentais SIAFI72, no site 

compras governamentais e, ainda, em dados dos sites oficiais do IFCE/campi, foram 

elaborados gráficos comparativos entre os campi do total dos recursos recebidos e 

aplicados no período de 2016 a 2017 com aquisições de gêneros alimentícios e suas 

devidas execuções, com o objetivo de ampliar a visão da aplicação dos recursos 

conforme determina a legislação como se observa a seguir: 

                                            
69  BRASIL. Lei nº 11.947, 2009. 
70  FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia vinculada ao Ministério da 

Educação, responsável pela coordenação do PNAE. 
71  BRASIL. Lei nº 11.947, 2009. 
72  Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal: principal instrumento 

utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e 
patrimonial do Governo Federal. 
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Gráfico 1 – Assistência aos estudantes da educação IFES – 2016 

 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) – Elaborado pela 

autora. 

O gráfico 1, elaborado com dados da assistência aos estudantes no ano de 

2016, demonstra claramente que neste período e nos campi pesquisados não houve 

aquisição de gêneros por chamada pública. Observa-se ainda, que o campus que 

mais adquiriu gêneros, no caso o campus de Cedro foi feito por meio de pregão 

eletrônico. 
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Gráfico 2 – Assistência aos estudantes da educação IFES – 2017 

 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - Elaborado pela 

autora. 

Observando-se os dados apresentados no gráfico 2 no ano de 2017 houve 

uma discreta aquisição por meio de chamada pública onde somente o Campus 

Caucaia adquiriu gêneros alimentícios da agricultura familiar. Os demais campi 

pesquisados adquiriram por meio de pregão ou outras modalidades. 
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Gráfico 3 – Apoio à alimentação escolar na educação básica – PNAE - 2016 

 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - Elaborado pela 

autora. 

Os dados apresentados no gráfico 3 mostram que em 2016, dos recursos 

destinados à aquisição de gêneros alimentícios, oriundos do Programa de Apoio à 

Alimentação Escolar na Educação Básica -  PNAE, o campus Acaraú executou parte 

por meio de chamada pública da agricultura familiar. O campus de Maracanaú 

adquiriu gêneros alimentícios da agricultura familiar, optando por dispensa de 

licitação. 
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Gráfico 4 – Apoio à alimentação escolar na educação básica – PNAE – 2017 

 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - Elaborado pela 

autora. 

Pelo gráfico 4, observa-se que no ano de 2017, as aquisições da agricultura 

familiar tiveram um crescimento relevante, onde os campi de Acaraú, Crateús, 

Baturité, Tianguá e Itapipoca realizaram aquisições por chamadas públicas e outras 

modalidades de licitação. O campus de Baturité fez a opção por adquirir somente por 

meio de chamada pública. 

Para uma visão mais ampla foram elaborados ainda os Gráficos 5 e 6 que 

mostram a relação entre os valores reais absolutos e os percentuais de 

aplicabilidade dos recursos com aquisições de gêneros alimentícios. 
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Gráfico 5 – Aquisições de gêneros alimentícios (R$) 

 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - Elaborado pela 

autora. 

Gráfico 6 - Aquisições de gêneros alimentícios (%) 

 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - Elaborado pela 

autora. 
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O gráfico 5 apresenta a relação do valor absoluto do repasse orçamentário e 

sua aplicabilidade por campus. Comparativamente o gráfico 6 traz dados percentuais 

entre o máximo e o mínimo adquiridos pelos campi que executaram recursos para a 

aquisição de gêneros alimentícios no período da pesquisa. 

4.3. Dificuldades dos campi na implementação do Decreto nº 8.473/2015 

A implementação de políticas púbicas, sejam elas de que tipos forem, 

encontra as mais diversas dificuldades na sua estruturação e aplicação prática. 

Especificamente na política de aquisição de gêneros alimentícios pela agricultura 

familiar, vários são os desafios encontrados tanto no implemento do PNAE, quanto 

do PAA. 

A realização dessas políticas públicas nos campi do IFCE não foi realizada 

de forma ampla e completa, como se verificou a partir dos dados apresentados nas 

tabelas do tópico anterior, encontrando diversos entraves na sua execução. A 

própria Lei 11.947/2009, no § 2º do art. 14 prevê três hipóteses em que é 

dispensável a aplicação do percentual previsto, conforme abaixo transcrito: 

§ 2º A observância do percentual previsto no caput será disciplinada pelo 
FNDE e poderá ser dispensada quando presente uma das seguintes 
circunstâncias: 
I - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente; 
II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros 
alimentícios; 
III - condições higiênico-sanitárias inadequadas. 

Assim, consoante o disposto na lei supracitada, justifica-se a não aplicação 

do percentual de 30% quando não for possível a emissão do documento fiscal 

correspondente, ou seja, quando o agricultor familiar ou a cooperativa não puder 

emitir cupom ou nota fiscal correspondente. Outra hipótese será quando for inviável 

o fornecimento regular dos gêneros alimentícios e, por fim, a última hipótese é 

quando as condições de higiene sanitárias forem inadequadas. Nesses casos, 

devido a tais dificuldades, é possível dispensar a aplicação do percentual de 30%. 

Recentemente, em capacitação realizada no IFCE – Campus Fortaleza, 

referente ao Programa de Aquisição de Alimentos, o palestrante enumerou vários 

desafios encontrados na implementação do PAA nos diversos campi. Dentre as 

principais dificuldades foram destacadas as seguintes: 

• Vontade política dos gestores; 
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• Capacitação dos envolvidos; 
• Superação dos problemas de gestão + subaproveitamento do orçamento 

disponível  
• Promoção de ações intersetoriais; 
• Apoio de organizações da sociedade civil e de amparo técnico; 
• Conselhos de Alimentação Escolar (CAE); 
• Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional fortalecidos e atuantes; 
• Conhecimento do calendário agrícola local/regional e da realidade de 

produção dos AFs e de suas organizações; 
• Conhecimento das demandas dos beneficiários consumidores, (diferentes 

necessidades conforme as faixas etárias e condições de alimentação e 
saúde dos envolvidos); 

• Aprimoramento da logística e transporte dos alimentos; 

• Aprimoramento das condições de armazenagem nas unidades 
recebedoras.73 

Desse modo, por atuar na área em estudo – licitações – e trabalhar no órgão 

a mais de 30 anos, buscou-se averiguar tais informações realizando visitas in loco. 

Inicialmente, foi questionado aos gestores a implantação no Campus do Decreto nº 

8.473/2015, e quais as dificuldades encontradas na implantação dessa política; por 

outro lado, os que não conseguiram implementar, quais os motivos para não 

aplicação do Decreto. Em vista disso, de posse das informações, constatou-se 

dificuldades na implementação das políticas públicas referentes à aquisição de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar. 

O campus de Fortaleza não implementou ainda o Decreto 8.473/2015, 

estando em fase de implantação para o ano de 2018, devido a dificuldades na 

implementação do Decreto, inclusive quanto ao entendimento dos normativos legais 

para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar; igualmente, 

identificou-se a ausência de servidores capacitados. 

Com o objetivo de implementar o que determina o Decreto, em 2017, este 

Campus promoveu curso de capacitação para resolver essa pendência, inclusive 

com a participação de outros campi do interior. Apresentou-se como motivos para a 

não implementação o fato de servidores da área de aquisições não serem 

capacitados no processo de chamada pública. 

O Campus de Crateús, por sua vez, afirmou que recebeu R$ 20.200,00 e foi 

feita aquisição de polpa de frutas diretamente da agricultura familiar no valor de R$ 

14.943,85. Como a aquisição foi de polpas de frutas e, nesse caso, há a exigência 

                                            
73  RENER, Haulison. Alimentação Escolar. Aquisição e Execução de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar com recursos do PNAE. – Curso de capacitação realizado no IFCE - Campus 
Fortaleza, nos dias 11 e 12/12/2017. 
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de Registro no Ministério da Agricultura para cada sabor de polpa, somente um 

agricultor da região foi habilitado. 

O Campus de Canindé informou que passou a utilizar o recurso do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE apenas em 2017, sendo 

executado 100% do crédito orçamentário recebido com produtos industrializados 

devido à mudança de gestão e falta de tempo hábil para operacionalizar a compra 

de produtos de agricultores familiares. Acrescentou, ainda, que o órgão está se 

planejando no corrente exercício para utilizar 100% dos recursos com gêneros 

alimentícios de agricultores familiares seguindo assim a legislação. 

O Campus Jaguaribe declarou que até o presente momento não utilizou o 

decreto da agricultura familiar e apresentou como motivo a dificuldade do setor de 

licitações e contratos em realizar o cadastramento de agricultores familiares. 

Em Paracuru, o gestor informou que o IFCE não está adquirindo gêneros 

alimentícios devido ao processo de implantação do Campus estar no início. 

O Campus de Tauá ainda não realizou aquisições neste modelo por se 

encontrar em processo de implantação do programa. 

Em Guaramiranga, o gestor informou que o Campus não executa as 

aquisições, sendo esse procedimento de responsabilidade da reitora. 

O Campus de Maracanaú implementou parcialmente, apenas no ano de 

2016 o decreto, sendo adquiridos produtos da agricultura familiar no valor de R$ 

6.104,00 com polpa de frutas e de R$ 15.671,20 para o fornecimento de merenda 

escolar. Acrescentou ainda que não encontrou dificuldade, pois o processo de 

compra utilizado para aquisição de polpas de frutas da agricultura familiar se deu de 

modo rotineiro por meio de dispensa de licitação. Ainda assim, em 2017, o 

fornecimento de merenda escolar foi interrompido em virtude do início das atividades 

do almoço no Restaurante Acadêmico, por empresa terceirizada. Assim, os recursos 

do PNAE do ano de 2018 acabaram sendo postos à disposição para outra unidade 

do IFCE. 

O Campus de Morada Nova declarou que ainda não foram implementados o 

decreto e as compras pelo PNAE e PAA. Informou que em 2018 dará início aos 

processos de aquisições conforme a legislação da agricultura familiar. 
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Um dos principais problemas relatados pelos campi visitados é a falta de 

servidores capacitados para implementação do programa. 

Ainda com o objetivo de obtenção de dados foi realizado, junto ao SIAFI, 

levantamento quanto aos beneficiários fornecedores do programa no âmbito do 

IFCE. Desse levantamento, constatou-se que em 2016 foram adquiridos gêneros 

alimentícios de cinco cooperativas/pessoas físicas. E em 2017, foram 19 

cooperativas/pessoas físicas. Ou seja, houve um incremento de 280%. 

A fim de robustecer o estudo foram levantados dados do quantitativo de 

alunos beneficiados com refeições/alimentações durante o ano de 2016 e 2017, e 

elaborada tabela abaixo, com quantitativo discriminado por campus. 

Tabela 2 – Quantitativos de alunos beneficiados com refeições/alimentações 

durante o ano de 2016 e 2017 

CAMPI QUANT DE ALUNOS 2016 QUANT DE ALUNOS 2017 

FORTALEZA 7311 7972 
GUARAMIRANGA 112 97 
BOA VIAGEM 418 794 
LIMOEIRO DO NORTE 1771 1858 
QUIXADÁ 580 1327 
JUAZEIRO DO NORTE 1577 1769 
SOBRAL 2449 2873 
CEDRO 1672 1516 
MARACANAÚ 2001 2202 
IGUATU 1726 1915 
CRATO 937 1159 
ACARAU 1178 1429 
CANINDÉ 921 1145 
CRATÉUS 1025 1390 
BATURITE 717 921 
TAUA 263 591 
TABULEIRO DO NORTE 485 534 
MORADA NOVA 511 844 
JAGUARIBE 518 620 
TIANGUÁ 740 994 
ARACATI 1012 1596 
UMIRIM 531 648 
CAUCAIA 594 747 
CAMOCIM 592 790 
ITAPIPOCA 371 610 
TOTAL 30012 36341 

Fonte: <http://ifceemnumeros.ifce.edu.br/>. Elaborada pela autora. 



78 

Observa-se pela tabela acima que os campi de Boa Viagem, Jaguaribe e 

Itapipoca no ano de 2016, mesmo com alunos regularmente matriculados não 

receberam recursos para aquisição de gêneros alimentícios. Em 2017, o campus de 

Maracanaú não adquiriu gêneros alimentícios, entretanto ofereceu aos seus alunos 

serviço de restaurante. 

4.4. Reflexões avaliativas sobre um projeto econômico-social e ambiental 

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA é uma importante política 

pública de inclusão social e desenvolvimento local, quando estimula a aquisição da 

produção de alimentos de pessoas vulneráveis, como as mães chefes de família e 

agricultores de pequeno porte, as cooperativas e até mesmo diretamente do 

agricultor pessoa física. 

Essa política, implementada desde 2003, vem se desenvolvendo a cada ano 

buscando aperfeiçoar-se, apesar das dificuldades e resistência encontradas, quais 

sejam, recursos públicos reduzidos, ajustes legais nessa ação, pessoal capacitado 

para sua implementação, bem como as dificuldades dos agricultores/das agricultoras 

familiares em se adequarem às exigências legais. 

A maior conquista do programa refere-se ao incentivo às mulheres 

agricultoras, o empoderamento destas, e sua contribuição para a redução do êxodo 

rural. Isso se dá, principalmente, ao possibilitar emprego para as famílias de baixa 

renda, que acabam se mantendo nos seus municípios em vez de migrarem para as 

áreas urbanas em busca de trabalho. O que impacta direta e indiretamente o 

desenvolvimento local ao gerar emprego e renda. 

No âmbito social, o sucesso se dá com a alimentação saudável oferecida 

aos beneficiários consumidores. Destaca-se que na agricultora familiar o uso de 

agrotóxicos é reduzido aos mínimos indispensáveis, ou até mesmo não são usados, 

diferindo dos grandes produtores que usam indiscriminadamente os agrotóxicos, 

muitas vezes em percentuais superiores aos permitidos na legislação. 

Salienta-se, inclusive, que muitos dos filhos e das filhas desses agricultores 

estudam no IFCE, quando não os próprios agricultores, e, dessa forma, eles se 

sentem mais incluídos e empenhados na alimentação saudável dos seus filhos e de 

suas filhas e da comunidade da qual fazem parte. 
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No decorrer da pesquisa foram encontrados dados referentes às aquisições 

por chamada, por meio PNAE que é um programa com característica semelhante ao 

PAA, que igualmente adquire gêneros dos agricultores familiares e que está 

presente nas aquisições do IFCE. Acredita-se que na região onde foram realizadas 

chamadas públicas por meio de aquisições do PNAE há melhorias na infraestrutura, 

na economia regional, visto que possibilita renda a essas famílias, fazendo com que 

a economia local se movimente e possibilite a melhoria da região. 

Assim, observa-se a importância da contínua implementação do programa 

não apenas no âmbito federal, como no âmbito estadual e municipal. E, da mesma 

forma, o contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos e esclarecimentos 

necessários aos órgãos para a permanência desse Programa. 

Verifica-se dessa forma que o Programa da Aquisição de Alimentos 

possibilita a concretização da responsabilidade social por meio de várias ações 

como: a redução do percentual da população brasileira pobre e extremamente 

pobre; a criação de postos de trabalho para os agricultores familiares; a oferta da 

possibilidade de subsistência dessas famílias. A responsabilidade ambiental se dá 

indiretamente ao ser incentivada a produção agrícola familiar local, a cultura de 

produtos mais naturais e sem agrotóxicos e o estímulo da permanência da 

população no campo. 
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5 CONCLUSÃO 

A pesquisa mostrou que o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA vem 

possibilitando aos agricultores/às agricultoras familiares a sua inclusão econômica e 

social, favorecendo a melhoria da renda familiar. Ademais, a produção da agricultura 

familiar destina-se, concomitantemente, para a venda e para a própria subsistência. 

A inclusão produtiva do agricultor e da agricultura familiar nos programas de 

aquisição de alimentos significa uma conquista social relevante para essa categoria. 

A obrigatoriedade de aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar trouxe benefícios à alimentação escolar, como o estímulo ao consumo de 

alimentos mais saudáveis e de qualidade, frescos e da própria região; promoção do 

desenvolvimento econômico e sustentável local devido à permanência dos recursos 

financeiros na localidade e a ampliação do comércio no município. 

Com a introdução de produtos oriundos da agricultura familiar, a “merenda 

escolar” dos campi agregou, efetivamente, a educação alimentar e nutricional ao 

processo ensino-aprendizagem visando à implementação de práticas saudáveis de 

alimentação sob o ponto de vista da segurança alimentar e nutricional. 

Contudo, de todo o exposto, pode-se inferir que a política pública de 

aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, que deveria estar em pleno 

funcionamento desde 2016, com um ano para a adaptação dos órgãos púbicos, 

ainda está em fase de implementação no IFCE. 

Alguns campi estão mais adiantados e implementaram efetivamente e de 

modo correto os dispositivos legais. Outros, contudo, apresentam certas dificuldades 

para a realização dessa política como, por exemplo, pessoal qualificado e 

informações mais precisas acerca da política e como ela deve ser executada. 

Dos campi que aplicaram efetivamente a aquisição de produtos da 

agricultura familiar, destaca-se o Campus Acaraú, cujo atendimento da alimentação 

escolar obteve uma melhor qualidade nutricional, pela inclusão no cardápio de 

produtos regionais diversificados e frescos, dentre esses: bolos de macaxeira, de 

batata, de milho, cajuína, tapioca, iogurte, frutas in natura, polpas de frutas e 

hortaliças. Reduziu-se sobremaneira a ingestão de produtos industrializados, o que 

auxilia na segurança alimentar e nutricional dos discentes do campus. 
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Pelos dados levantados, devido aos poucos campi que efetivaram a política, 

não foi possível afirmar que houve uma melhoria econômica e sustentável no local 

de realização do PAA. Ou que a aquisição de gêneros da agricultura familiar pelo 

IFCE tenha contribuído para o desenvolvimento local. Entretanto, observa-se pela 

análise dos dados que o percentual mínimo de 30% exigido pelo Decreto nº 

8.473/2015, destinado à aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares, 

ainda não foi atingido em sua plenitude pelo IFCE, mesmo tendo crescimento 

significativo no período, pois se observou que dos campi estudados alguns já se 

aproximam desse percentual. O Programa de Aquisição de Alimentos possui duas 

finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura 

familiar.  Ainda que o IFCE não tenha atingido plenamente uma dessas vertentes, 

por meio da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, a outra 

finalidade está sendo plenamente alcançada, com a distribuição de alimentar 

escolar, conforme dados do período da pesquisa, por meio do serviço de merenda 

escolar que atendeu em 2016 a 30.012 (trinta mil e doze) discentes e em 2017, 

36.341 (trinta e seis mil, trezentos e quarenta e um) discentes, o que representa um 

acréscimo de aproximadamente 21,09% no seu atendimento. 

É preciso reconhecer a importância da agricultura familiar para a economia 

do Brasil e fortalece-la, assim como perceber que seu papel não é simplesmente 

levar comida à mesa, e sim um programa de desenvolvimento social com ampla 

repercussão em toda a sociedade. Dessa forma, não se pode dissociar o 

desenvolvimento social do bem-estar da sociedade como um todo. O resgate da 

dignidade humana e da cidadania está intrinsecamente interligado com as ações 

sociais e políticas públicas voltadas a esse segmento. 

Percebe-se que o estimulo às aquisições por meio de chamadas públicas 

modifica a situação de insegurança alimentar e nutricional e, consequentemente, 

reduz a pobreza, visto que, a inclusão produtiva e social do segmento dos 

agricultores familiares transforma e fortalece os anseios de uma vida melhor. 

É preciso que haja uma participação ativa da sociedade civil na 

implementação e efetivação das políticas públicas, que elas sejam elaboradas 

sempre visando à coletividade a fim de alcançar o bem comum, pautada na ética de 

valorização da vida digna, direcionado a escolhas definidas em processos coletivos, 

participativos e democráticos. De igual modo, a adoção de processos produtivos, em 
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especial os de produção de alimentos, devem atender aos princípios de 

sustentabilidade ambiental, social, econômica e cultural para o alcance da 

segurança alimentar. 

É importante advertir que essa conclusão é adequada para o período em 

análise e para os campi em questão. Não se trata de um resultado exaustivo, pois 

tivemos que enfrentar limitações, dentre as quais se podem destacar: (i) o limitado 

tamanho da amostra; (ii) a dificuldade na obtenção das informações; (iii) o limitado 

tempo para a elaboração do trabalho de coleta de dados. Essas limitações sugerem 

que os resultados deste estudo sejam comentados com a devida prudência, assim 

como indicam a importância de estudos futuros com a intenção de ampliar esse 

campo de pesquisa. 

Ainda assim, o trabalho buscou contribuir com a literatura que trata do tema 

e permite um olhar mais atento da possível relação envolvendo as modalidades de 

licitação no que tange à modalidade de chamada pública. Avanços nesse sentido, 

principalmente explorando novas bases de dados, poderiam guiar trabalhos futuros 

e estimular o desenvolvimento de políticas econômicas focadas no assunto. 

Não se pode esquecer ainda que a inclusão social é um direito constitucional 

que deve ser estimulado pelos gestores públicos, por meio de políticas públicas 

inclusivas, que garantam uma vida digna a todos os brasileiros, reduzindo desta 

forma os contrastes e desigualdades sociais existentes em nossa sociedade. 
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APÊNDICE A – ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO IFES – 2016 

DADOS PARA ELABORAÇÃO DO GRÁFICO 1 

ANO: 2016 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO IFES 

 

CAMPI TOTAL (R$) 
CHAMADA PÚBLICA – 

AGRICULTURA 
FAMILIAR (R$) 

PREGÃO E OUTRAS 
MODALIDADES DE AQUISIÇÃO 
DEMAIS FORNECEDORES (R$) 

FORTALEZA 252.968,60 0,00 252.968,60 
REITORIA-
GUARAMIRANGA 8.666,60 0,00 8.666,60 

REITORIA 4.061,00 0,00 4.061,00 

LIMOEIRO DO NORTE 182.734,01 0,00 182.734,01 

QUIXADÁ 114.043,40 0,00 114.043,40 

JUAZEIRO DO NORTE 349.365,10 0,00 349.365,10 

CEDRO 656.188,63 0,00 656.188,63 

MARACANAÚ 136.538,09 0,00 136.538,09 

IGUATU 101.356,03 0,00 101.356,03 

ACARAU 4.657,82 0,00 4.657,82 

CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 

CRATÉUS 271.491,00 0,00 271.491,00 

TABULEIRO DO NORTE 23.201,40 0,00 23.201,40 

MORADA NOVA 64.752,34 0,00 64.752,34 

TIANGUÁ 103.796,49 0,00 103.796,49 

ARACATI 5.100,00 0,00 5.100,00 

CAUCAIA 16.837,72 0,00 16.837,72 

CAMOCIM 52.986,80 0,00 52.986,80 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE B – ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO IFES – 2017 
DADOS PARA ELABORAÇÃO DO GRÁFICO 2 

 
ANO: 2017 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO IFES 

CAMPI TOTAL (R$) 
CHAMADA PÚBLICA – 

AGRICULTURA 
FAMILIAR (R$) 

PREGÃO E OUTRAS 
MODALIDADES DE AQUISIÇÃO 
DEMAIS FORNECEDORES (R$) 

FORTALEZA 238.085,27 0,00 238.085,27 
REITORIA-
GUARAMIRANGA 9.182,41 0,00 9.182,41 
REITORIA - BOA 
VIAGEM 10.364,93 

0,00 10.364,93 

REITORIA – 
ITAPIPOCA 23.427,00 

0,00 
23.427,00 

REITORIA - 5.001,90 0,00 5.001,90 

LIMOEIRO DO NORTE 255.545,49 0,00 255.545,49 

QUIXADÁ 185.682,80 0,00 185.682,80 

JUAZEIRO DO NORTE 306.626,45 0,00 306.626,45 

SOBRAL 110.267,52 0,00 110.267,52 

CEDRO 527.832,88 0,00 527.832,88 

MARACANAÚ 0,00 0,00 0,00 

IGUATU 732.448,00 0,00 732.448,00 

ACARAU 142.382,86 0,00 142.382,86 

CANINDÉ 308.524,49 0,00 308.524,49 

CRATÉUS 311.220,00 0,00 311.220,00 

TAUA 211.394,94 0,00 211.394,94 
TABULEIRO DO 
NORTE 123.093,48 

0,00 
123.093,48 

MORADA NOVA 59.999,80 0,00 59.999,80 

JAGUARIBE 91.864,16 0,00 91.864,16 

TIANGUÁ 109.525,56 0,00 109.525,56 

ARACATI 2.790,00 0,00 2.790,00 

CAUCAIA 29.519,28 9036,19 20.483,09 

CAMOCIM 65.718,88 0,00 65.718,88 

ITAPIPOCA 87.454,64 0,00 87.454,64 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE C – APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
PNAE – 2016 – DADOS PARA ELABORAÇÃO DO GRÁFICO 3 

 
ANO: 2016 APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA – PNAE 

 

CAMPI TOTAL (R$) 

CHAMADA 
PÚBLICA – 

AGRICULTURA 
FAMILIAR (R$) 

PREGÃO E OUTRAS 
MODALIDADES DE 

AQUISIÇÃO DEMAIS 
FORNECEDORES 

(R$) 

AQUISIÇÃO POR 
DISPENSA DE 
LICITAÇÃO DA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR (R$) 

FORTALEZA 126.285,33 0,00 126.285,33 0,00 
REITORIA-
GUARAMIRANGA 0,00 0,00 0,00 0,00 

REITORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIMOEIRO DO NORTE 26.040,00 0,00 26.040,00 0,00 

QUIXADÁ 19.860,00 0,00 19.860,00 0,00 

JUAZEIRO DO NORTE 28.371,32 0,00 28.371,32 0,00 

CEDRO 73.978,76 0,00 73.978,76 0,00 

MARACANAÚ 21.775,20 0,00 15.671,20 6.104,00 

IGUATU 60.033,26 0,00 60.033,26 0,00 

CRATO 56.752,70 0,00 56.752,70 0,00 

ACARAU 48.235,54 27.540,00 20.695,54 0,00 

BATURITE 5.209,00 0,00 5.209,00 0,00 

TAUA 3.823,29 0,00 3.823,29 0,00 
TABULEIRO DO 
NORTE 11.611,05 0,00 11.611,05 0,00 

MORADA NOVA 13.980,00 0,00 13.980,00 0,00 

TIANGUÁ 20.211,09 0,00 20.211,09 0,00 

UMIRIM 49.440,27 0,00 49.440,27 0,00 

CAUCAIA 39.098,44 0,00 39.098,44 0,00 
 

 Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE D – APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 
PNAE – 2017 – DADOS PARA ELABORAÇÃO DO GRÁFICO 4 

 
ANO: 2017 APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA – PNAE 

 

CAMPI TOTAL (R$) 

CHAMADA 
PÚBLICA – 

AGRICULTURA 
FAMILIAR (R$) 

PREGÃO E OUTRAS 
MODALIDADES DE 

AQUISIÇÃO DEMAIS 
FORNECEDORES 

(R$) 

AQUISIÇÃO POR 
DISPENSA DE 
LICITAÇÃO DA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR (R$) 

FORTALEZA 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 

REITORIA-
GUARAMIRANGA 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

REITORIA 2.270,10 0,00 2.270,10 0,00 

LIMOEIRO DO NORTE 18.167,80 0,00 18.167,80 0,00 

QUIXADÁ 34.162,00 0,00 34.162,00 0,00 

JUAZEIRO DO NORTE 26.160,10 0,00 26.160,10 0,00 

CEDRO 52.017,78 0,00 52.017,78 0,00 

MARACANAÚ 0,00 0,00  0,00 0,00 

IGUATU 41.793,00 0,00 41.793,00 0,00 

CRATO 45.566,24 0,00 45.566,24 0,00 

ACARAU 109.994,60 109.994,60 0,00 0,00 

CANINDÉ 6.520,00 0,00 6.520,00 0,00 

CRATEUS 20.953,85 14.943,85 6.010,00 0,00 

BATURITE 9.362,00 9.362,00 0,00 0,00 

TAUA 4.587,86 0,00 4.587,86 0,00 

TABULEIRO DO 
NORTE 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

MORADA NOVA 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIANGUÁ 59.890,40 18.480,00 41.410,40 0,00 

UMIRIM 17.528,00 0,00 17.528,00 0,00 

CAUCAIA 20.534,17 0,00 20.534,17 0,00 

CAMOCIM 7.688,00 0,00 7.688,00 0,00 

ITAPIPOCA 4.464,00 4.464,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE E – TOTAL DOS RECURSOS NOS ANOS DE 2016 E 2017 
DADOS PARA ELABORAÇÃO DOS GRÁFICOS 5 E 6 

 

CAMPI 

ASSISTÊNCIA AOS 
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO 

IFES 

APOIO A ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA - PNAE 
(R$)2016 (R$)2017 (R$)2016 (R$)2017 

FORTALEZA 252.968,60 238.085,27 126.285,33 161.000,00 
REITORIA-GUARAMIRANGA 8.666,60 9.182,41 0,00 0,00 
REITORIA - BOA VIAGEM 0,00 10.364,93 0,00 0,00 
REITORIA - ITAPIPOCA 0,00 23.427,00 0,00 0,00 
REITORIA – SEDE 4.061,00 5.001,90 0,00 2.270,10 
LIMOEIRO DO NORTE 182.734,01 255.545,49 26.040,00 18.167,80 
QUIXADÁ 114.043,40 185.682,80 19.860,00 34.162,00 
JUAZEIRO DO NORTE 349.365,10 306.626,45 28.371,32 26.160,10 
SOBRAL 0,00 110.267,52 0,00 0,00 
CEDRO 656.188,63 527.832,88 73.978,76 52.017,78 
MARACANAÚ 136.538,09 0,00 21.775,20 0,00 
IGUATU 101.356,03 732.448,00 60.033,26 41.793,00 
CRATO 0,00 0,00 56.752,70 45.566,24 
ACARAU 4.657,82 142.382,86 48.235,54 109.994,60 
CANINDÉ 0,00 308.524,49 0,00 6.520,00 
CRATÉUS 271.491,00 311.220,00 0,00 20.953,85 
BATURITE 0,00 0,00 5.209,00 9.362,00 
TAUA 0,00 211.394,94 3.823,29 4.587,86 
TABULEIRO DO NORTE 23.201,40 123.093,48 11.611,05 0,00 
MORADA NOVA 64.752,34 59.999,80 13.980,00 0,00 
JAGUARIBE 0,00 91.864,16 0,00 0,00 
TIANGUÁ 103.796,49 109.525,56 20.211,09 59.890,40 
ARACATI 5.100,00 2.790,00 0,00 0,00 
UMIRIM 0,00 0,00 49.440,27 17.528,00 
CAUCAIA 16.837,72 29.519,28 39.098,44 20.534,17 
CAMOCIM 52.986,80 65.718,88 0,00 7.688,00 
ITAPIPOCA 0,00 87.454,64 0,00 4.464,00 
TOTAL 2.348.745,03 3.947.952,74 604.705,25 642.659,90 

Fonte: Elaborado pela autora 
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ANEXO A – LEI No 10.696, DE 2 DE JULHO DE 2003 
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ANEXO B – DECRETO Nº 8.473, DE 22 DE JUNHO DE 2015 
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ANEXO C – RESOLUÇÃO GGPAA Nº 50, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012 
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ANEXO D – RESOLUÇÃO GGPAA Nº 56, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013 
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ANEXO E – RESOLUÇÃO GGPAA Nº 64, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013 
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ANEXO F – RESOLUÇÃO GGPAA Nº 73, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015 
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ANEXO G – MODELO DE CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº ______/20_____.74 
 
 
Chamada Pública nº____/20___ para aquisição de alimentos de agricultores 
familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 
11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da Modalidade Compra Institucional 
do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, com dispensa de licitação, 
com fulcro no art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, no art. 17 do 
Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012, e na Resolução GGPAA nº 50, 
publicada no DOU de 26 de setembro de 2012. 
 
O __________ (Órgão/Entidade Federal/Estadual ou Municipal), pessoa jurídica de 
direito público ou privado, com sede à ______________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº _____, representado neste ato pelo (representante legal), _____________, 
no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 17, da Lei 
12.512/2011, e nas Resoluções GGPAA nº 50/2012, nº 56/2013, n° 64/2013 e nº 
73/2015, através da Secretaria (_________), vem realizar Chamada Pública para 
aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se 
enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326/2006, por meio da Modalidade Compra 
Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, com dispensa de licitação, 
durante o período de _______a __________de _____. Os interessados deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Proposta de Venda até o dia 
___________, às ________horas, no (local onde deverá ser entregue a proposta) 
______________.  
 
1. Objeto 
 
1.1 O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de alimentos de 
agricultores familiares, por meio da modalidade de Compra Institucional do 
Programa de Aquisição de Alimentos, conforme especificações abaixo. 
 

Item Unidade Quantidade Preço Unitário * 
    
    

    
    
    

* Ver item 3 desta chamada. 
  
2. Fonte de recurso 
 
2.1 Recursos provenientes do ____________.  
 
                                            
74  Modelo de Chamada Pública da Agricultura Familiar, Ministério do Desenvolvimento Social 

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN Brasília. Disponível em: 
<http://mds.gov.br/compra-da-agricultura-familiar/paa/modelos-de-contrato-e-chamada>. Acesso 
em: 17 mar. 2018. 
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3. Preço 
 

3.1 A definição dos preços observou o art. 5º da Resolução GGPAA nº 50, de 
26/09/2012, (informar qual metodologia utilizada, tendo como base o art. 5). 

 
Art. 5º Para definição dos preços de aquisição dos produtos da agricultura familiar e suas 

organizações, o órgão responsável pela compra deverá realizar, no mínimo, 3 (três) pesquisas 
devidamente documentadas no mercado local ou regional.  

§ 1º Na impossibilidade de pesquisa de preço para a compra de produtos orgânicos ou 
agroecológicos, os preços poderão ser acrescidos em até 30% (trinta por cento) em relação aos 
preços estabelecidos para produtos convencionais, consoante disposto no art.17, parágrafo único, da 
Lei nº 12.512, de 2011.  

§ 2º Fica facultada ao órgão responsável pela compra a utilização dos preços de referência 
estabelecidos nas aquisições do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

 
4. Habilitação e Proposta de Venda 
 
4.1 A organização de agricultores familiares deverá apresentar em Envelope os 

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para 

associações e cooperativas; 
c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e 

Dívida Ativa da União; 
d) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na 

Junta Comercial, no caso de Cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no caso de Associações. Em se tratando de 
empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato 
Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso; e 

f) Outros definidos pelo órgão/entidade (inclusive os referentes à priorização do 
público alvo). 

 
4.2 Conjuntamente aos documentos acima, deve ser apresentada a Proposta de 

Venda, contendo (especificar). 
 
5. Critérios de Priorização das propostas: 

 
O gestor deve informar a opção (ou não) de priorização por algum público de acordo 
com a sua política. Em caso positivo, deve ficar claro qual será a forma de 
classificação dos interessados, levando-se em conta o atendimento ao público 
prioritário. 
 
Art. 7.... 
§ 2º O edital de Chamada Pública poderá classificar as propostas segundo critérios de priorização de:  

I - agricultores familiares do município;  
II - comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas;  
III - assentamentos da reforma agrária;  
IV - grupos de mulheres;  
V - produção agroecológica ou orgânica.  
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6. Das Amostras dos produtos 
 
6.1 Imediatamente após a fase de habilitação, deverão ser entregues amostras dos 
produtos _______________ na (___________), Rua _____, n.º ____, 
(Município/UF), do dia_______ até o dia _____, até às ___ horas, para avaliação e 
seleção do produto a ser adquirido, os quais deverão ser submetidas a testes 
necessários. 
 
7. Local e periodicidade de entrega dos produtos 
 
7.1 Os alimentos adquiridos deverão ser entregues no (local definido pelo órgão ou 
entidade) situado á Rua_______, n.º___, as________ (dia da semana e hora da 
entrega), __________ (quantidade) pelo período de ___________ a 
______________de 20___, _____________ (periodicidade da entrega) na qual se 
atestará o seu recebimento. 
 
8. Pagamento 
 
8.1 O pagamento será realizado em até ______dias após a última entrega do mês, 
por meio de _________, mediante apresentação de documento fiscal 
correspondente ao fornecimento efetuado. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1 A presente Chamada Pública poderá ser obtida no (local a ser definido pelo 
órgão) no horário de _______________, de segunda a sexta-feira, ou através do site 
____________; 
 
9.2 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de 
alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da 
Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 
9.3 O limite individual de venda do Agricultor Familiar deverá respeitar o valor 
máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf - 
DAP por ano civil, por órgão comprador. 
 
9.4 O limite de venda por organização fornecedora deverá respeitar o valor 
máximo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) por DAP Pessoa Jurídica, por 
ano civil, por órgão comprador. 

 
(Município/UF), aos ________dias do mês de _________ de 20___. 
 
 

____________________________________________ 
                                         Assinatura 

 
Registre-se e publique-se. (no rádio, jornal, diário oficial do município, site ou outros) 
 
___________________________  
Órgão ou entidade 
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ANEXO H – MODELO CONTRATO COMPRA E VENDA DA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

 

CONTRATO N.º       /20__75 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 
 

A (Órgão/Entidade Federal, Estadual ou Municipal), pessoa jurídica de direito público 
ou privado, com sede à Rua _____________, n.º _____, inscrita no CNPJ sob n.º 
_________________________, representada neste ato pelo (representante legal), o 
Sr. _____________________, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro 
lado____ (nome do grupo formal) com sede à _____________, n.º____, em 
______/UF, inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, doravante 
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, da Lei n.º 12.512, de 14/10/2011, e da Resolução do Grupo 
Gestor do Programa de Aquisições de Alimentos – PAA nº 50, de 26/09/2012, n° 56, 
de 14/02/2013, n° 64, de 20/11/2013, e nº 73, de 26/10/2015, e tendo em vista o que 
consta na Chamada Pública nº _______, resolvem celebrar o presente contrato 
mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1 É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, modalidade Compra Institucional, para atendimento da demanda dos 
órgãos e entidades da administração pública__________ (municipal, distrital, 
estadual ou federal), de acordo com o edital da Chamada Pública n.º _____/20___, o 
qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de 
anexação ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os alimentos da Agricultura 
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Proposta de Venda de Alimentos 
da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento. 

2.2 Discriminação do objeto: 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE VALOR 

1     

2     

...     

                                            
75  Modelo Contrato Compra e Venda da Agricultura Familiar, Ministério do Desenvolvimento Social 

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN Brasília. Disponível em 
<http://mds.gov.br/compra-da-agricultura-familiar/paa/modelos-de-contrato-e-chamada>. Acesso 
em: 17 mar. 2018. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1 O limite individual de venda de alimentos da Agricultura Familiar é de até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP, por ano 
civil, por órgão comprador, referente à sua produção, conforme a legislação do 
Programa de Aquisição de Alimentos - modalidade Compra Institucional. 

CLÁUSULA QUARTA 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do (Estado, DF, Município), para o 
exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 
Fonte: 
Programa de Trabalho: 
Elemento de Despesa: 
PI: 
 
CLÁUSULA QUINTA 

5.1 O início da entrega dos alimentos será imediatamente após o recebimento da 
Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do 
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até ____, _______________ 
de 20___. 

5.2 A entrega de alimentos deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo 
com a chamada pública n.º _________. 

5.3 O recebimento dos alimentos dar-se-á mediante apresentação das Notas Fiscais 
de Venda pela pessoa responsável pela entrega daqueles, no local previamente 
ajustado. 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1 Pelo fornecimento dos alimentos, nos quantitativos descritos na Proposta de 
Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total 
de R$ _____________ (_______________________). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 

7.1 No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, 
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, 
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias 
ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA 

8.1 O preço contratado é fixo e irreajustável. 
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CLÁUSULA NONA 

9.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos no item 5.3 da 
cláusula quinta, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, 
efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 

9.2 Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

10.1 São obrigações da Contratante: 

a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital de 
Chamada Pública; 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada; 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital. 

10.1.1 A Administração não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 

10.2 São obrigações da Contratada:  

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e 
na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 
(especificar); 

c) substituir, às suas expensas, em prazo de ___ dias, à contar da sua 
notificação, o objeto com vícios ou defeitos; 

d) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

f) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 



114 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei 
nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

11.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias; 

c) multa compensatória de ......% (....... por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou 
entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, a Contratada que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12.1 O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das 
Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes da Proposta de 
Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, as quais ficarão à disposição para 
comprovação. 

12.2 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos 
as Notas Fiscais de Compra apresentadas nas prestações de contas, bem como a 
Proposta de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, as quais 
ficarão à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

13.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a 
fiscalização efetuada pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

14.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do órgão ou entidade 
responsável pela compra. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

15.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº _________/ANO, 
pela Resolução do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA n.º 
50, de 26/09/2012, n° 56, de 14/02/2013, n° 64, de 20/11/2013, e nº 73, de 
26/10/2015, pela Lei n.º 12.512, de 14/10/2011, e pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato 
for omisso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

16.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal 
entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

17.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 
17.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
17.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
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18.1 O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 
adquiridos ou até ______de __________de 20____. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

19.1 É competente o Foro da Comarca de ____________________________ para 
dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. 

 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

____________________(município), ____de________ de 20_____. 

 

  

______________________________________________ 

CONTRATANTE 

  

______________________________________________ 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1.  

2. 

3. 

4. 
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