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RESUMO  

 

Título: Uma proposta de melhoria do uso dos recursos do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar e da aquisição de alimentos da agricultura familiar no Instituto Federal do Sudeste De 

Minas Gerais. 

 

Objetivo do trabalho: O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa do 

governo federal, que visa o desenvolvimento, o aprendizado, o rendimento escolar dos 

estudantes e ainda a formação de hábitos saudáveis por meio de ações de educação alimentar e 

nutricional. A Lei 11.947/2009 estabelece que no mínimo 30% do recurso financeiro repassado 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação às instituições atendidas pela referida 

lei, seja direcionado para a aquisição de produtos da agricultura familiar. Contudo, muitas 

instituições federais acabam por não utilizar o recurso por falta de informações sobre os 

procedimentos legais e como colocá-los em prática. Nesse sentido, o presente estudo teve como 

objetivo propor uma melhoria no processo de uso dos recursos do PNAE e de aquisição de 

produtos da agricultura familiar nos campi do IF Sudeste MG. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: trata-se de uma pesquisa descritiva, 

com abordagem qualitativa e de natureza aplicada. Os procedimentos para a solução do 

problema foram divididos em duas partes: i) diagnóstico do problema: utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica e documental, entrevistas semiestruturadas com responsáveis nos campi pela 

verba do PNAE, com o diretor de extensão da reitoria do IF Sudeste MG e com organizações 

de apoio aos agricultores familiares, junto com a observação participativa da pesquisadora e 

para a interpretação dos dados foi adotada a análise de conteúdo. ii) elaboração da proposta de 

solução: utilizou-se do estudo de caso com uma instituição que é considerada referência na 

execução positiva do PNAE e na aquisição de produtos da Agricultura Familiar; triangulação 

do estudo de caso com a realidade do IF Sudeste MG; apresentação de um processo melhorado 

de uso dos recursos do FNDE com o PNAE e aquisição de produtos da agricultura familiar para 

todos os campi do IF Sudeste MG a partir dos pontos de melhoria identificados; validação da 

proposta. Essa última atividade ocorreu em dois momentos: i) foi realizada uma consulta a um 

professor de agroecologia do IF Sudeste MG participante do CECAF (Comissão Especial de 

Compras da Agricultura Familiar); ii) uma reunião com o diretor de extensão da reitoria do IF 

Sudeste MG. 

 

Resultados: Através das entrevistas realizadas com os gestores e as organizações de apoio aos 

agricultores familiares foi possível concluir que existem alguns pontos de melhorias, citados 

por eles, que podem ser incluídos no processo do IF Sudeste MG no uso dos recursos do PNAE. 

Outro resultado obtido foi a identificação de propostas de melhorias a partir do mapeamento do 

processo já utilizado. Desta forma, junta da pesquisa bibliográfica, das entrevistas realizadas 

com os gestores, do estudo de caso, aliada a observação participante da pesquisadora, foi 

possível refinar o processo e construir um manual de procedimentos na aquisição de produtos 

da agricultura familiar para alimentação escolar.  

 

Implicações práticas: Sugere-se para os gestores dos campi do IF Sudeste MG, que atualmente 

devolvem o recurso destinado para o PNAE e/ ou que não empregam 30% na agricultura 

familiar, que utilizem o artefato construído (manual de procedimentos), e o plano de ações 

proposto, para que assim consigam executar este recurso adequadamente.  

 

Originalidade e contribuições: O artefato foi desenvolvido por meio do mapeamento do 

processo, do entendimento da legislação, da revisão de outros trabalhos publicados, e da 



 

 

consolidação das entrevistas, aliado a observação participante da pesquisadora, uma vez que 

trabalha diretamente com a CECAF em seu campus. O produto contribui para que a entidade 

executora (EEx): i) atenda a legislação não correndo o risco de sofrer sanções dos órgãos de 

controle, ii) ofereça aos seus alunos uma alimentação saudável e adequada, iii) apoie o 

desenvolvimento sustentável das regiões no entorno dos campi do IF Sudeste MG por meio da 

agricultura familiar. Estas contribuições têm aderência com a linha de atuação 

científico/tecnológica – LACT 3: Competitividade, Inovação e Empreendedorismo, por se 

tratar de um trabalho de gestão interna, uma vez que a pesquisa é voltada a propor uma melhoria 

no processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e de aquisição de produtos da 

agricultura familiar. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: Deste modo, o artefato aqui apresentado refere-se a um 

manual de procedimentos, acompanhado de um plano de ações. Assim, enquadra-se como um 

produto técnico/tecnológico, não patenteável, pertencente ao Eixo 1- Produtos e Processos. O 

manual de procedimentos desenvolvido apresenta aplicabilidade de abrangência potencial, com 

proposta de ser divulgado e aplicado no IF Sudeste MG e outras instituições que tenham 

interesse em utilizá-lo. Trata-se de uma produção de médio teor de inovação e baixa 

complexidade, envolvendo a combinação de legislação vigente, consulta a outros artefatos 

utilizados por outras instituições, e as entrevistas com os atores, como referência para o 

desenvolvimento deste produto. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar. PNAE. Merenda escolar. Compras públicas. 

Mapeamento de processo. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: The process of using the resources of the National School Feeding Program and 

purchasing products from family agriculture in the light of the experience of a Federal Institute 

of Education, Science and Technology. 

 

Objective of the study: The National School Feeding Program (PNAE) is a federal government 

program aimed at the development, learning, academic performance of students and the 

formation of healthy habits through food and nutritional education actions. Law 11.947/ 2009 

establishes that at least 30% of the financial resource passed on by the FNDE to the institutions 

of the federal education network, should be directed towards the acquisition of products from 

family agriculture. However, many federal institutions do not use the resource for lack of 

information about legal procedures and how to put them into practice. In this sense, the question 

that poses as problem of this research is: how the campuses of the Federal Institution of 

Education researched can make use of the resources of the PNAE and acquire products of the 

familiar agriculture? The aim of this work is to propose a management process for the use of 

PNAE resources and acquisition of products from family agriculture in Federal Education 

Institutions. 
 

Procedures / Method for solving the problem: It is a descriptive research, with qualitative 

approach and applied nature. The troubleshooting procedures were divided into two parts: i) 

diagnosis of the problem: bibliographic and documentary research, semi-structured interviews 

with those responsible for the PNAE's campuses, with the extension director of the IF Sudeste 

MG rectory and with support organizations for family farmers, along with participative 

observation of researcher; ii) elaboration of the solution proposal: a case study was used with 

an institution that is considered a reference in the positive execution of the PNAE and in the 

purchase of Family Farming products; triangulation of the case study with the reality of IF 

Sudeste MG; presentation of an improved process of using FNDE resources with PNAE and 

procurement of family farming products for all IF Sudeste MG campuses from identified 

improvement points; proposal validation. This last activity took place in two moments: i) an 

appointment was made to an agroecology professor from IF Sudeste MG participating in the 

CECAF (Special Purchasing Commission for Family Farming); ii) a meeting with the extension 

director of the IF Sudeste MG rectory. 

 

Results: Through interviews with managers and support organizations for family farmers, it 

was concluded that there are some points of improvement, mentioned by them, that can be 

included in the IF Sudeste MG process in the use of PNAE resources. Another result obtained 

was the identification of improvement proposals from the process mapping already used. Thus, 

together with the bibliographic research, the interviews with the managers, the case study, 

coupled with the participant observation of the researcher, it was possible to refine the process 

and build a manual of procedures in the acquisition of family farming products for school 

feeding. 

 

Practical implications: It is suggested for IF Sudeste MG campus managers, who currently 

return the resource for the PNAE and / or who do not use 30% in family farming, to use the 

constructed artifact (procedures manual), and the proposed action plan so that they can execute 

this resource properly. 

 



 

 

Originality and contributions: The artifact was developed by mapping the process, 

understanding the legislation, reviewing other published works, and consolidating the 

interviews, allied to the participant observation of the researcher, since she works directly with 

CECAF in her work campus. The product contributes to the executing entity (EEx): i) comply 

with the legislation and do not run the risk of sanctioning the control agencies, ii) offer your 

students healthy and proper nutrition, iii) support the sustainable development of the regions 

around IF Sudeste MG campuses through family farming. These contributions are in line with 

the scientific / technological line of action - LACT 3: Competitiveness, Innovation and 

Entrepreneurship, as this is an internal management work, since the research is aimed at 

proposing an improvement in the process of using FNDE resources for PNAE and the 

acquisition of family farming products. 

 

Technical / Technological Production: Thus, the artifact presented here refers to a procedure 

manual, accompanied by an action plan. Thus, it fits as a non-patentable technical / 

technological product, belonging to Axis 1- Products and Processes. The procedures manual 

developed has potential applicability, with the proposal to be disclosed and applied in IF 

Sudeste MG and other institutions that are interested in using it. It is a medium production of 

innovation and low complexity, involving the combination of current legislation, consultation 

with other artifacts used by other institutions, and interviews with actors, as a reference for the 

development of this product. 

 

Keywords: Family Farming. PNAE. School lunch. Public procurement. Process Maping. 

Federal Institute of Education, Science and Technology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Situação Problema 

 

Entende-se por políticas públicas, segundo Salgado et al. (2017), como sendo ações 

voltadas para diminuir os problemas ou contradições presentes nas diversas áreas de atuação 

do governo como educação, saúde, economia, emprego, renda ou segurança. A política pública 

tem como propósito atender as demandas, principalmente, dos setores considerados vulneráveis 

pela sociedade (SODRÉ e SALAMONI, 2016; SALGADO et al., 2017). 

Para se conseguir, elaborar uma política pública é necessário o envolvimento de um 

conjunto de atores sociais (políticos, funcionários de todos os níveis, grupos de interesses, 

comunidades epistêmicas, sociedade em geral, etc.), que compõe uma ordem local, de maneira 

a ter a atuação da sociedade no processo decisório, e não apenas como mera participante do 

processo (GRISA, 2012; HENTZ, 2016).  

No Brasil, durante muito tempo, as ações de políticas públicas voltadas para a área rural 

tenderam a priorizar a agricultura patronal, ficando os “pequenos agricultores” sempre às 

margens dos benefícios e ações oferecidos pelo Estado, não existindo nenhuma política pública 

específica que atendesse suas necessidades (MATTEI, 2006; GRISA; GAZOLLA; 

SCHNEIDER, 2010; AZEVEDO; PESSÔA, 2011; GRISA; SCHNEIDER, 2015; GRISA et al., 

2017). 

Por intermédio de muita luta e reivindicações dos movimentos sociais do campo, (como as 

“Jornadas Nacionais de Luta”, que em 1995, passaramou a ser chamada de “Grito da Terra 

Brasil”), a partir da década de 1990, o Estado passou a legitimar a agricultura familiar como 

uma categoria social e assim ela começou a integrar a agenda política do país, possibilitando a 

construção de um extenso conjunto de políticas públicas e quadros normativos específicos para 

esta categoria. Nesse sentido, ampliaram-se os recursos públicos aplicados e construíram-se leis 

que reconhecem a identidade social e cultural desse grupo (MATTEI, 2006; CUNHA; 

FREITAS; SALGADO, 2017; GRISA et al., 2017). 

Com o reconhecimento da agricultura como categoria social e política, foram criados 

programas específicos direcionados para a promoção da agricultura familiar, como o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) (GRISA; SCHNEIDER, 2015; 

LOPES e DOULA, 2016). 
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O PRONAF1 foi criado em 1996 e caracteriza-se por uma política de crédito rural, cujo 

foco é financiar as atividades e serviços agropecuários desenvolvidos pela agricultura familiar 

(GRISA; SCHNEIDER, 2015; LOPES e DOULA, 2016). O programa nasceu com a intenção 

de viabilizar crédito agrícola e apoio institucional, articulando o crédito rural, financiamento de 

infraestrutura e serviços básicos aos pequenos agricultores (GRISA; WESZ JÚNIOR; 

BUCHWEITZ, 2014). 

Foram criados também os mercados institucionais voltados para o escoamento da produção 

da agricultura familiar, destacando as políticas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (LOPES; DOULA, 2016).  

O PAA foi criado em 2003 com a finalidade de garantir a comercialização dos produtos da 

agricultura familiar, tornando-se uma das ações estratégicas para a Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) (DE ABREU, 2017). Já o PNAE, trata-se de uma política pública do governo 

federal que visa contribuir com o aprendizado, rendimento escolar dos estudantes, e formação 

de hábitos saudáveis por intermédio de ações de educação alimentar e nutricional e do 

desenvolvimento rural (FNDE, 2018b).  

O PNAE é considerado o programa de segurança alimentar e nutricional mais antigo do 

país, criado em 1954 pelo Ministério da Saúde e formalizado em 1955 pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). O PNAE tem como propósito diminuir a desnutrição escolar e, ao 

mesmo tempo, melhorar os hábitos alimentares dos alunos, sendo um dos maiores e mais 

abrangentes programas na área de alimentação escolar do mundo (FNDE, 2018b).  

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) (2018), o Brasil encontra-se na segunda 

colocação na relação de países onde mais se alimenta crianças nas escolas, ficando atrás apenas 

da Índia. Na sequência do Brasil, têm-se os Estados Unidos e a China (BARONE et al., 2016; 

CESAR et al., 2018; SENADO, 2018). De acordo o Censo Escolar (2018), no ano de 2018, 

foram atendidos 48,5 milhões de estudantes de escolas da rede pública. 

Com a aprovação da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, criou-se um elo institucional 

entre a agricultura familiar local e a alimentação escolar (PEIXINHO, 2013; LIBERMANN; 

BERTOLINI, 2015; SOUZA; BERGAMASCO, 2014; BARONE et al., 2016). 

A Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, estabelece que pelo menos 30% do total dos recursos 

financeiros, repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE2) para 

 
1 Como agência executora o PRONAF conta, prioritariamente, com ospor meio de bancos públicos, como o Branco 

do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

social (BIANCHINI, 2015). 
2 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia do governo federal, é responsável pela execução 

de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC), tem a responsabilidade de transferir os recursos 
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as escolas da rede pública, seja direcionado para a compra direta de produtos da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações (TURPIN, 2009; SARAIVA 

et al., 2013; DOS SANTOS et al., 2014).  

Com a Lei n. 11.947/ 2009, as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT) também começaram a receber recursos complementares 

do FNDE para fins de PNAE. Contudo, verifica-se que muitas instituições enfrentam 

dificuldades para usar este recurso, muitas vezes por falta de informações sobre os 

procedimentos legais, fazendo com que ele seja gasto de forma errada ou até devolvido 

(ROCHA et al., 2017).  

Conforme pesquisa realizada por Raimundo (2017) foi possível analisar que as entidades 

executoras federais, em sua maioria, ainda não conseguiram atender a premissa e objetivo de 

uso obrigatório de 30% dos recursos na aquisição de produtos da agricultura familiar e suas 

organizações. No entanto, existem exceções, revelando que existem aspectos e fatores que 

merecem ser estudados.  

Nesse sentido, o presente trabalho será realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG). Trata-se de uma instituição que 

oferece educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, e, com isso, 

forma e qualifica cidadãos para atuar nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento local, regional e nacional (IF SUDESTE MG, 2018).  

O IF Sudeste MG é constituído por uma reitoria, sete campi, mais três campi avançados e 

trinta pólos de educação à distância. Este trabalho será realizado somente nos campi que 

recebem os recursos do PNAE, e para não expor os nomes dos campi, será adotada uma 

codificação para identificação, sendo estes: IF1, IF2, IF3, IF4, IF5 e IF6.   

O PNAE atende alunos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação 

de jovens e adultos, e nem todos os campi do IF Sudeste MG trabalham com essa modalidade 

de fomento. O campus Manhuaçu, campus avançado Bom Sucesso, campus avançado 

Cataguases, campus avançado Ubá e os pólos de EAD por não receberem o recurso destinado 

para o PNAE não serão pesquisados.  

Conforme preconiza a legislação (Lei nº 11.947/2009), para facilitar o processo de 

aquisição dos produtos da agricultura familiar, a instituição pode realizar o processo de compras 

por chamada pública, dispensando o processo licitatório (BRASIL, 2009). Mesmo assim, existe 

 
financeiros e prestar assistência técnica aos estados, municípios e ao Distrito Federal para garantir uma educação 

de qualidade a todos. 
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campus do IF Sudeste MG que não consegue fazer a chamada pública, o que faz com que a 

instituição incorra no risco de sanções dos órgãos de controle.  

Dos campi que recebem o recurso do PNAE, apenas o campus IF1 e IF2 realizam o 

processo de chamada pública para aquisição de produtos da agricultura familiar. O campus IF1 

realizou a sua primeira chamada pública no ano de 2017 e o campus IF2 realiza a chamada 

pública desde o ano de 2014. Os campi IF3 e IF6 gastam os recursos do PNAE com aquisições 

de alimentos que não são da agricultura familiar. Já os campi IF4 e IF5 não fazem uso dos 

recursos do PNAE, devolvendo-os completamente, e por consequência não trabalham com a 

agricultura familiar. 

De qualquer forma, os seis campi do IF Sudeste MG apresentam potencial de trabalhar com 

o programa e realizar compras da agricultura familiar, desde que sejam aproveitados seus 

pontos fortes e minimizados seus pontos fracos, destacados no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Pontos fortes e fracos do IF Sudeste MG para uso dos recursos do PNAE 
Pontos fortes Pontos fracos 

● A Instituição recebe verba destinada para o PNAE, 

não precisando tirar do seu próprio recurso financeiro;  
● Vários servidores dos campi estão recebendo 

capacitação para trabalhar o uso dos recursos do 

PNAE; 
● Os campi IF1 e IF2 contam em seu quadro de 

servidores com profissional de nutrição, sendo este um 

dos critérios do PNAE;  
● O campus IF2 realiza trabalhos de extensão com os 

agricultores familiares facilitando o contato entre a 

instituição e o agricultor;  
● Os campi IF1 e IF2 realizam a chamada pública 

sendo que estes podem servir de benchmarks para os 

demais campi; 
● Os campi IF1, IF2, IF3 e IF6 dispõem de refeitório 

ou local para os alunos realizarem as refeições; e 
● Os campi IF1, IF2, IF3, IF4 e IF6 oferecem algum 

tipo de refeição aos alunos. 

● Dificuldades de interpretação da legislação;  
● Falta do profissional de nutrição em alguns campi; 
● Falta de pessoal interessado em executar os recursos 

do FNDE para o PNAE e trabalhar com a agricultura 

familiar; 
● Os campi IF4 e IF5 devolvem para o FNDE 100% 

dos recursos destinados para o PNAE;  
● Os campi IF3 e IF6 gastam os recursos para o PNAE 

com produtos da agricultura empresarial, além do 

limite legal permitido; e 
● Nos campi de IF3, IF4, IF5 e IF6 o refeitório é 

terceirizado ou não possui local adequado para os 

alunos realizarem as refeições.  
 

Fonte: Elaborado pela autora 

Diante do contexto apresentado sugere-se o seguinte problema: Como melhorar o 

processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e de aquisição de produtos da agricultura 

familiar nos campi do IF Sudeste MG? 

 

1.2 Objetivos 

 

Por meio do problema apresentado, este trabalho tem como objetivo geral propor uma 

melhoria no processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e de aquisição de produtos 

da agricultura familiar nos campi do IF Sudeste MG. 
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Para atingir o objetivo geral, pretende-se atender os seguintes objetivos específicos: 

• Levantar as dificuldades encontradas e razões pelas quais os campi do IF Sudeste 

MG não empregam os recursos destinados ao PNAE e/ou não adquirem os 30% pertinentes à 

agricultura familiar; 

• Verificar junto às entidades representativas da agricultura familiar as 

dificuldades em participar das chamadas públicas dos campi do IF Sudeste MG, e coletar 

eventuais críticas em relação à atuação da instituição nessa temática; 

• Entender a maneira pela quais outras instituições já trabalham com o PNAE, 

como utilizam os recursos e adquirem produtos da agricultura familiar; 

• Sugerir melhorias no processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e de 

aquisição de produtos da agricultura familiar nos campi do IF Sudeste MG;  

• Validar a proposta de melhoria com o diretor de extensão do IF Sudeste MG. 

Pelos trâmites para a implementação e execução do PNAE serem os mesmos nas 

instituições da rede federal, considera-se que este trabalho pode servir como uma referência 

para outras unidades da RFEPCT. No que concerne à viabilidade de realizar esta pesquisa, vale 

destacar que a pesquisadora é servidora do IF Sudeste MG e trabalha diretamente com o 

programa em seu campus, o que garante uma facilidade de acesso às pessoas, às informações e 

a documentos relativos à pesquisa em questão. 

 

 

 

 

1.3 Estrutura da Dissertação  

 

O trabalho encontra-se estruturado em quatro partes, a saber: i) Introdução, onde se 

apresenta a proposta da pesquisa; ii) Fundamentação Teórica, que traz as bases teóricas sobre 

agricultura familiar, as políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar, o PNAE 

e a aquisição da merenda escolar; iii) Diagnóstico do problema, no qual se fala do contexto e 

realidade investigada, os procedimentos metodológicos utilizados, e os resultados relacionados 

ao processo atual de uso (ou não) dos recursos do FNDE para o PNAE e aquisição de alimentos 

da agricultura familiar; iv) Proposta de solução, onde se apresenta a melhoria do processo e a 

sugestão de plano de ação a ser desenvolvido; e, por fim, v) Considerações Finais com 

detalhamento de como os objetivos da pesquisa foram atendidos, das suas limitações e das 

sugestões de estudos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para iniciar este trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados da 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Scopus, Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO) e Web of Science (Wof), com o objetivo de conhecer e analisar os estudos já 

publicados sobre o PNAE, merenda escolar e a agricultura familiar.  

Dessa forma, para esta pesquisa utilizou-se as palavras-chaves “agricultura familiar” 

AND “políticas públicas”; “agricultura familiar” AND “compras públicas”; “PNAE” AND 

“merenda escolar”. Na base Scopus e Wos empregou-se as palavras: “family farming” AND 

“public policy”; “family farming” AND “public purchases”; e “Brazilian school nutrition 

program”. 

Como resultados foram selecionados um total de 90 artigos considerados relevantes para 

serem aplicados neste trabalho, nos quais a seleção se deu por meio da leitura do título e do 

resumo. A partir daí, esses artigos foram sendo utilizados para montagem das seções que se 

seguem.  

Nesta seção é apresentado o embasamento teórico em torno das políticas públicas de 

fortalecimento da agricultura familiar, do conceito de circuitos curtos de comercialização como 

base para funcionamento dos mercados institucionais, da aquisição da merenda escolar por 

meio do PNAE com uso dos recursos do FNDE. 

 

2.1. Políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar 

 

As políticas públicas têm como propósito responder as demandas, principalmente dos 

setores marginalizados da sociedade, visando também, ampliar e efetivar direitos de cidadania, 

e promover o desenvolvimento. Os debates sobre a construção de políticas públicas para 

contemplar a agricultura familiar vem cada vez mais ganhando espaço no país, reconhecendo 

essa categoria social como importante para o desenvolvimento socioeconômico mais 

equilibrado e sustentável no meio rural (SALGADO, 2017). 

A agricultura familiar vem atingindo um importante papel na geração de emprego e 

renda, segurança alimentar, diminuição do êxodo rural e preservação ambiental 

(DAMASCENO; KHAN; LIMA, 2011; SCHROETTER; BUTTENBENDER, 2011).  

O Brasil tem aproximadamente 4,4 milhões de famílias agricultoras, responsável por 

1/3 do PIB agropecuário brasileiro, que contribuem com a produção de mais de 50% dos 

alimentos da cesta básica brasileira, configurando-se como um importante instrumento de 
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controle da inflação, com um faturamento de US$55,2 bilhões por ano (SEAD, 2018a; SEAD, 

2018e). 

Ribeiro et al. (2013) defendem que além da importância do aspecto econômico da 

agricultura familiar é preciso valorizar também os aspectos social e ambiental da produção 

familiar no processo de construção de uma agricultura mais sustentável. Deve ser citada 

também a disseminação de conhecimentos relativos às práticas e aos processos tradicionais (de 

grande importância para a agroecologia) e a conservação da enorme biodiversidade de plantas 

úteis, indispensáveis para o melhoramento convencional e o participativo (EMBRAPA, 2013). 

A agricultura familiar se caracteriza também por estar ligada à dimensão espacial do 

desenvolvimento, por consentir uma distribuição popular mais equilibrada no território, 

diferente da agricultura patronal, sendo esta normalmente associada à monocultura 

(SCHROETTER; BUTTENBENDER, 2011). 

 

2.1.1 Histórico 

 

A partir da década de 1990, quando o Estado começou a entender que o agricultor familiar 

era peça fundamental para o desenvolvimento do país, o governo passou a desenvolver várias 

iniciativas públicas para atender esse grupo social (VALNIER; RICCI, 2013).  

Assim, em resposta as cobranças para que fosse elaborado um conjunto de ações 

governamentais que considerasse as necessidades destes pequenos agricultores, foram criados 

o PRONAF em 1995, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 1999, e a Secretaria 

da Agricultura Familiar (SAF) em 2001 (GRISA; SCHNEIDER, 2015). 

Com o início do governo Lula (2003-2010), o qual tinha como uma de suas prioridades o 

apoio à agricultura familiar e a erradicação da pobreza, várias oportunidades foram abertas para 

a institucionalização de ideias e reivindicações, as quais envolviam um amplo leque de atores 

sociais3 que lutavam principalmente pela segurança alimentar, nutricional e pela agroecologia 

(GRISA; SCHNEIDER, 2014; GRISA; SCHNEIDER, 2015; CUNHA, FREITAS; 

SALGADO, 2017). 

Desta forma, teve início em 2003, a implementação da proposta do Fome Zero, com o 

objetivo de erradicar a fome e assegurar o direito à alimentação de qualidade no Brasil 

(PEIXINHO, 2013; DE CARMARGO; BACCARIN; SILVA, 2017).  

 
3 Alguns dos atores sociais: representantes sindicais e movimentos sociais da agricultura familiar, políticos e 

gestores públicos, estudiosos do mundo rural e da segurança alimentar e nutricional. 
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Muitos autores consideram o Fome Zero como sendo um programa “guarda-chuva” de 

políticas sociais, visto ser composto por um conjunto de ações que se integram com o propósito 

de erradicação da fome e de implementar a política de segurança alimentar e nutricional no país 

(SILVA, 2003; VASCONCELOS, 2005; CARMARGO; BACCARIN; SILVA, 2017). 

A proposta do Fome Zero partiu de três ações (Figura 1). Primeiro, as políticas estruturantes 

voltadas para as causas profundas da fome e da pobreza. Depois, as políticas específicas 

direcionadas para atender às famílias sem condições de viver dignamente. E, por último, as 

políticas locais como ações que poderiam ser implementadas por prefeituras ou pela própria 

sociedade civil (DA SILVA, 2003; DE VASCONCELOS, 2005; DE SOUZA, 2006). 

Figura 1 - Ações da Proposta Fome Zero 

Fonte: Adaptado do Instituto Cidadania, 2001, p.20 
Observação: O PAT (Programa de Alimento do Trabalhador) é um programa que atende aos trabalhadores 

de baixa renda, que ganham até cinco salários mínimos mensais. (SECRETARIA DO TRABALHO DO 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2016) 
 

Em um ano de existência (2004), o programa Fome Zero conseguiu beneficiar 11 

milhões de pessoas em 2.369 municípios, sendo estes concentrados no Semiárido e nas regiões 

mais carentes do Nordeste do país (MEMORIAL DA DEMOCRACIA, 2019). 

Ainda em 2003, o MDA passou por uma reorganização na sua estrutura, assim as 

questões ligadas à agricultura familiar e reforma agrária passaram a ser tratadas no âmbito das 

responsabilidades desse Ministério, e os assuntos que envolviam o agronegócio passaram a ser 
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tratados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (ROSA, 2017). 

Com um Ministério para lutar em sua defesa, a agricultura familiar ganhou mais espaço, tanto 

na esfera pública federal como na sua visibilidade junto à sociedade civil (ROSA, 2017). 

O governo Lula deu continuidade ao PRONAF, porém com algumas transformações. O 

programa foi inserido no projeto Fome Zero, foram criadas novas linhas de crédito, e ampliado 

o recurso destinado para o PRONAF (SCHNEIDER; CASSOL, 2013; RAMOS, 2015). 

Por meio do PRONAF foram criadas ou reformuladas várias políticas sociais e ações 

que buscavam o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. A operacionalização 

desse programa demandou por parte do Estado que se estabelecesse uma definição clara da 

categoria de agricultor familiar (SCHNEIDER;CASSOL, 2013; CUNHA; FREITAS; 

SALGADO, 2017). 

Assim, foi criada a Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006, a qual começou a considerar 

agricultor familiar e empreendedor familiar rural, como aquele que pratica atividades no meio 

rural (BRASIL, 2006).  

Com a regulamentação da Lei nº 11.326/ 2006, iniciou o reconhecimento do agricultor 

familiar como categoria social, sendo definida a sua estrutura conceitual e criando políticas 

públicas específicas para atender esse grupo social. Os agricultores passaram a ter incentivos 

para que saíssem do anonimato, construindo novos mercados para seus produtos onde estes 

passaram a ser valorizados (SCHROETTER; BUTTENBENDER, 2011; GRISA; 

SCHNEIDER, 2015).  

Dentre os programas criados e reformulados, vale citar o PAA criado em 2003 e o PNAE 

já existente, mas que foi reformulado por meio da Lei n. 11. 947/ 2009. Tais programas foram 

impulsionados pela estratégia de combater a pobreza e a fome (SCHNEIDER; CASSOL, 2013; 

CUNHA, FREITAS; SALGADO, 2017). 

O PAA é o principal programa das ações estruturantes do Fome Zero, por intermédio 

do qual o governo, seja na esfera federal, estadual ou municipal, compra alimentos dos 

agricultores familiares e doa para populações em situação de insegurança alimentar (GRISA et 

al. 2010).  

Esse programa contribui para o desenvolvimento da agricultura familiar, com o 

incentivo à participação de mulheres no mercado de trabalho e contribui para o cultivo de 

alimentos orgânicos, buscando efetivar a segurança alimentar de parte da população que ainda 

convive com a situação de risco nutricional (CUNHA; FREITAS; SALGADO, 2017). 

Sancionada a nova lei do PNAE (Lei 11.947/ 2009) a alimentação escolar foi expandida 

para toda a rede pública de Educação Básica e de Jovens e Adultos, passando a obrigatoriedade 
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de investir no mínimo 30% do repasse de recursos do FNDE na aquisição de produtos da 

agricultura familiar (SCHNEIDER; CASSOL, 2013; CUNHA, FREITAS; SALGADO, 2017).  

Essa política permite tanto a melhoria da qualidade da alimentação para as escolas, o 

resgate da cultura alimentar local, como também influencia no cenário econômico local por 

meio do incentivo à compra da agricultura familiar (SCHNEIDER; CASSOL, 2013; CUNHA, 

FREITAS; SALGADO, 2017). 

Posteriormente, já no governo Dilma Roussef (2011-2016), essas ações do governo 

Lula, foram retomadas e potencializadas com a criação do Plano Brasil Sem Miséria. Este foi 

criado para superar a extrema pobreza no país, tendo em vista que a pobreza não resume apenas 

a uma questão de renda, mas saúde, educação, segurança alimentar e nutricional, acesso à água 

potável e energia elétrica e moradia (MDS, 2015). 

O Brasil Sem Miséria foi organizado em três eixos: garantia de renda para alívio 

imediato da situação de pobreza; acesso a serviços públicos para melhorar as condições de 

educação, saúde e cidadania das famílias; inclusão produtiva para aumentar as capacidades e as 

oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da 

cidade. No universo do programa retirou-se 22 milhões de pessoas da miséria (MDS, 2015). 

Em 2016, após a saída da presidente eleita e a posse do seu vice Michel Temer, foi 

promovida a extinção do MDA por meio da Lei n. 13.341, de 29 de setembro de 2016, e criado 

o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e a Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) (BRASIL, 2016a; ROSA, 2017).  

Dessa forma, a gestão dos programas, que antes estava na jurisdição do MDA, passou a 

ser comandada pela SEAD. Foi aprovado no mesmo dia da extinção do MDA, o Decreto nº. 

8.865/2016, no qual transferia a SEAD para a Casa Civil da Presidência da República (BRASIL, 

2016b).  

O MDA, nos dezesseis anos de existência, tornou-se referência no Brasil e no mundo 

em políticas voltadas para atender a agricultura familiar. Foi responsável por grandes conquistas 

como o PAA, a ampliação do PNAE, desburocratização e diversificação do crédito do 

PRONAF, abertura de mercados internacionais diversos para os produtos da agricultura 

familiar, e a criação conjunta com órgãos como a FAO de políticas mundiais de combate a 

pobreza e a fome por meio de programas que apoiam a agricultura familiar (OLIVEIRA, 2016). 

Passa a ser então preocupante a extinção do MDA, pela possibilidade de regressão no 

ritmo do desenvolvimento rural sustentável do país, consequentemente afetar o processo de 

diminuição das desigualdades de renda e atingir as políticas públicas voltadas para o 
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fortalecimento da agricultura familiar como o PAA e PNAE (PONCIANO, 2017; ROSA, 

2017).  

A partir de 2019, no governo do presidente Jair Bolsonaro, a pasta da agricultura familiar 

foi então vinculada ao MAPA, sendo este ainda responsável pela gestão das políticas públicas 

de fomento à agropecuária, ao agronegócio e pela regulação e normatização de serviços 

vinculados ao setor (MAPA, 2019). Mais uma vez, o cenário de desvalorização da agricultura 

familiar perante as estruturas de governo pode impactar na continuidade dos programas 

consagrados e gerar um retrocesso. 

 

2.1.2 O destaque do PRONAF, PAA e PNAE 

 

Dentre as várias políticas criadas para contemplar a agricultura familiar destaca-se três 

delas: o PRONAF, o PAA e o PNAE (GRISA e SCHNEIDER, 2015; CAZELLA et al., 2017). 

Nessa seção, dá-se destaque ao PRONAF e PAA, deixando para discutir o PNAE mais adiante 

no referencial teórico. 

O PRONAF foi à primeira política pública voltada exclusivamente para a agricultura 

familiar, tratando-se de um programa de crédito rural (GRISA; GAZOLLA; SCHNEIDER, 

2010; GRISA et al., 2017). Essa política beneficia os agricultores familiares, assentados da 

reforma agrária e povos de comunidades tradicionais (SEAD, 2017a). 

Com o PRONAF os agricultores familiares começaram a ter acesso aos financiamentos 

para investir em sua propriedade e produção (SOUZA, 2014). A criação do PRONAF marca o 

intervencionismo estatal no meio rural brasileiro, fazendo com que a agricultura familiar seja 

reconhecida como uma categoria específica (HENTZ, 2016). 

O PRONAF veio para atender a uma antiga reivindicação das organizações dos 

trabalhadores rurais, as quais lutavam para a implementação de políticas de desenvolvimento 

rural para atentar ao maior segmento da agricultura brasileira, porém o mais vulnerável em 

termos de capacidade técnica e de inserção no mercado (MATTEI, 2006).   

Com a criação do PRONAF, o agricultor rural passou a ser reconhecido como uma 

alternativa de desenvolvimento sustentável e a fortalecer-se por meio de suportes técnicos, 

financeiros e de infraestrutura, aumentando a capacidade de produção, contribuindo para a 

geração de emprego e renda nas áreas rurais e melhorando a qualidade de vida dos agricultores 

familiares (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004; GRISA et al., 2011). 
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O PRONAF é hoje a política agrícola mais importante para a agricultura familiar em 

número de benefícios, capilaridade nacional e recursos aplicados, contemplando hoje a mais de 

97% dos municípios brasileiros (GRISA; SCHNEIDER, 2015; GRISA et al., 2017). 

Desde a criação do PRONAF é visível o crescimento dos recursos aplicados, os quais 

chegaram a R$ 31,22 bilhões no Plano Safra da Agricultura Familiar 2019/2020, sendo que o 

aporte deste recurso financiou mais de 1,6 milhões de contratos (Gráfico 1) (SEAD, 2017a).  

Dentre as várias políticas criadas para contemplar a agricultura familiar destaca-se três 

delas: o PRONAF, o PAA e o PNAE (GRISA e SCHNEIDER, 2015; CAZELLA et al., 2017). 

Nessa seção, dá-se destaque ao PRONAF e PAA, deixando para discutir o PNAE mais adiante 

no referencial teórico. 

O PRONAF foi à primeira política pública voltada exclusivamente para a agricultura 

familiar, tratando-se de um programa de crédito rural (GRISA; GAZOLLA; SCHNEIDER, 

2010; GRISA et al., 2017). Essa política beneficia os agricultores familiares, assentados da 

reforma agrária e povos de comunidades tradicionais (SEAD, 2017a).  

Com o PRONAF os agricultores familiares começaram a ter acesso aos financiamentos 

para investir em sua propriedade e produção (SOUZA, 2014). A criação do PRONAF marca o 

intervencionismo estatal no meio rural brasileiro, fazendo com que a agricultura familiar seja 

reconhecida como uma categoria específica (HENTZ, 2016). 

O PRONAF veio para atender a uma antiga reivindicação das organizações dos 

trabalhadores rurais, as quais lutavam para a implementação de políticas de desenvolvimento 

rural para atentar ao maior segmento da agricultura brasileira, porém o mais vulnerável em 

termos de capacidade técnica e de inserção no mercado (MATTEI, 2006).   

Com a criação do PRONAF, o agricultor rural passou a ser reconhecido como uma 

alternativa de desenvolvimento sustentável e a fortalecer-se por meio de suportes técnicos, 

financeiros e de infraestrutura, aumentando a capacidade de produção, contribuindo para a 

geração de emprego e renda nas áreas rurais e melhorando a qualidade de vida dos agricultores 

familiares (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004; GRISA et al., 2011). 

O PRONAF é hoje a política agrícola mais importante para a agricultura familiar em 

número de benefícios, capilaridade nacional e recursos aplicados, contemplando hoje a mais de 

97% dos municípios brasileiros (GRISA; SCHNEIDER, 2015; GRISA et al., 2017). 

Desde a criação do PRONAF é visível o crescimento dos recursos aplicados, os quais 

chegaram a R$ 31,22 bilhões no Plano Safra da Agricultura Familiar 2019/2020, sendo que o 

aporte deste recurso financiou mais de 1,6 milhões de contratos (Gráfico 1) (SEAD, 2017a). 
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Gráfico 1: Evolução das operações do PRONAF 

 
Fonte: SEAD (2017a); CNA (2018); MAPA (2019). 

 

Houve uma restrição na disponibilizada dos recursos nos anos de 2015 e 2016, que 

segundo Araújo ; Filho, (2018), pode ser um resultado da redução dos gastos públicos do 

governo federal com programas e políticas públicas após a crise econômica brasileira. 

Com o passar dos anos ocorreram algumas mudanças institucionais e financeiras para 

melhorar o acesso do agricultor familiar, e hoje conta com várias linhas de crédito (SOUZA, 

2014; SOUZA e BERGAMACO, 2015). Conforme pode ser observado no Quadro 2, as linhas 

de crédito do PRONAF atualmente financiam várias atividades agropecuárias e agroindustriais. 
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Quadro 2: Linhas de crédito do PRONAF 
Linha de crédito Características 

PRONAF Custeio 
Financia atividades agropecuárias e de beneficiamento ou industrialização e 

comercialização de produção própria enquadrados no PRONAF. 
PRONAF Mais 

Alimentos – 

Investimento 
rural ou em áreas 

comunitárias rurais 

próximas. 

Financia a implementação, ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e 

serviços, agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas 

comunitárias rurais próximas.  

PRONAF 

Agroindústria 

Oferece linha para o financiamento de investimentos, inclusive em infraestrutura, que 

visam o beneficiamento, o processamento e a comercialização da produção agropecuária 

e não agropecuária, de produtos florestais e do extrativismo, ou de produtos artesanais e 

a exploração de turismo rural. 

PRONAF 

Agroecologia 

Financia investimentos dos sistemas de produção agroecológicos, incluindo-se os custos 

relativos à implantação e manutenção do empreendimento. 

PRONAF Eco 

Financia investimento em técnicas que minimizam o impacto da atividade rural ao meio 

ambiente, bem como permitam ao agricultor melhor convívio com o bioma em que sua 

propriedade está inserida. 

PRONAF Floresta 

Financia projetos para sistemas agroflorestais; exploração extrativista ecologicamente 

sustentável, plano de manejo florestal, recomposição e manutenção de áreas de 

preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas. 

PRONAF 

Semiárido 

Financia projetos de convivência com o semiárido, focados na sustentabilidade dos 

agroecossistemas, priorizando infraestrutura hídrica e implantação, ampliação, 

recuperação ou modernização das demais infraestruturas, inclusive aquelas relacionadas 

com projetos de produção e serviços agropecuários e não agropecuários, de acordo com a 

realidade das famílias agricultoras da região semiárida. 

PRONAF Mulher Linha de financiamento de investimento de propostas de crédito da mulher agricultora. 

PRONAF Jovem  
Financiamento de investimentos de propostas de crédito de jovens agricultores e 

agricultoras.  

PRONAF Custeio e 

Comercialização de 

Agroindústrias 

Familiares 

Destinada aos agricultores e suas cooperativas ou associações para que financiem as 

necessidades de custeio do beneficiamento e industrialização da produção própria e/ ou 

de terceiros. 

PRONAF Cota-

Parte 

Financiamento de investimentos para a integralização de cotas-partes dos agricultores 

familiares filiados a cooperativas de produção ou para aplicação em capital de giro, 

custeio ou investimento. 

Microcrédito Rural 

Destinados aos agricultores de mais baixa renda, permite o financiamento das atividades 

agropecuárias e não agropecuárias, podendo os créditos cobrir qualquer demanda que 

possa gerar renda para a família atendida. Créditos para agricultores familiares 

enquadrados no Grupo B e agricultoras integrantes das unidades familiares de produção 

enquadradas nos grupos A ou A/C. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em SEAD (2018b) 

Junto com o PRONAF, foi criada uma série de medidas e programas voltados para 

fortalecer e garantir a produção agrícola, sendo uma dessas medidas a Declaração de Aptidão 

ao PRONAF (DAP) (GRISA et al., 2017). A DAP é um instrumento que o governo federal 

utiliza para identificar e qualificar as Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA) da 
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agricultura familiar, e suas formas associativas organizadas em pessoas jurídicas (SEAD, 

2018c).  

A DAP é gratuita e para obtê-la o agricultor precisa levar nas entidades emissoras da 

DAP, que são entidades e órgãos públicos autorizados pela SEAD, os documentos: RG e CPF 

do agricultor (a) e do cônjuge (apenas para as pessoas casadas ou sob regime de união estável); 

documento que comprove a propriedade ou utilização do imóvel: escritura, contrato, título de 

posse; comprovante de residência; relatório do rendimento bruto obtido nos últimos 12 meses, 

relativo à atividade rural (SEAD, 2018c).  

Com essa declaração, o agricultor consegue ter acesso ao PRONAF e mais 15 políticas 

públicas. O Quadro 3 apresenta as políticas voltadas para o fortalecimento da agricultura e para 

o desenvolvimento rural e que são acessadas mediante o DAP. 

 

Quadro 3: Políticas públicas acessadas pelo DAP 
Políticas públicas Características 
Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER) • Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

Seguro da Produção 
• Seguro da Agricultura Familiar (SEAF) 
• Garantia-Safra 

Comercialização da 

Produção 

• Programa de Garantia de Preços Mínimos 
• Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF) 
• Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
• Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
• Programa Nacional de Proteção e Uso do Biodiesel (PNPB) 

Direitos e benefícios 

sociais 

• Benefícios Especiais da Previdência Social 
• Aposentadoria Rural (FUNRURAL) 
• Auxílio Emergencial Financeiro 
• Programa Minha Casa Minha Vida Rural 
• Plano Brasil Sem Miséria – Rota da Inclusão Produtiva Rural  
• Cotas em Escolas Profissionalizantes  
• PRONATEC Campo 

Fonte: Elaborado pela autora com base em SEAD (2018d). 

 

Atualmente, existem 4,8 milhões de DAP’s ativas no Brasil, sendo o estado da Bahia 

com o maior número de adesão com 687 mil declarações ativas (SEAD, 2016). No entanto, o 

fato de ter uma DAP ativa não é o suficiente para garantir o acesso às linhas de crédito do 

PRONAF e às políticas públicas para a agricultura familiar, pois cada uma possui critérios 

específicos (SEAD, 2018c). 

A DAP hoje está sendo substituída pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar 

(CAF). Conforme Decreto nº 9.064, de 13 de maio de 2017, o CAF irá permitir avançar na 

identificação dos agricultores familiares que utilizam as políticas públicas da Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD, 2017b). 
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Nesse contexto, vale também destacar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

instituído pelo Art. 19 da Lei nº 10. 696, de 02 de junho de 2003, e concebido como ação 

estruturante do Programa Fome Zero de combate à extrema pobreza e, ao mesmo tempo, de 

fortalecimento da agricultura familiar (HENTZ, 2016; SALGADO et al., 2017, SEAD, 2018d). 

O PAA tem como objetivos: i) gerar renda e sustentar preços à agricultura familiar; ii) 

fortalecer as associações e cooperativas de agricultura familiar; iii) garantir acesso a uma 

alimentação diversificada à população em situação de insegurança alimentar e nutricional (ou 

em condições de vulnerabilidade social); iv) valorizar a produção e a cultura alimentar das 

populações; v) promover a fixação das famílias no campo; vi) dinamizar a economia local; vii) 

promover a formação de estoques de alimentos estratégicos; viii) melhorar a qualidade dos 

produtos da agricultura familiar; e ix) incentivar o manejo agroecológico dos sistemas  

produtivos e/ou a agricultura orgânica, além de promover o resgate e preservação da 

biodiversidade (CONAB, 2003a; NASCIMENTO, 2012; SIMÃO; SILVA; SILVEIRA, 2014). 

A compra pelo PAA pode ser realizada sem licitação, na qual o governo federal pode 

comprar diretamente dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades 

indígenas e demais povos e comunidades tradicionais ou empreendimentos familiares rurais 

(SEAD, 2018d) Os alimentos adquiridos pelo PAA são destinados para hospitais, creches, 

instituições públicas, restaurantes populares e são doados para populações em situação 

vulnerável de insegurança alimentar (SODRÉ; SALAMONI, 2016). 

A Tabela 1 apresenta a evolução dos recursos orçamentários, por região, na aquisição 

de produtos nos 14 anos de programa. As regiões Norte e Nordeste são as regiões que mais 

executam os recursos do PAA, uma vez que estas regiões foram elencadas como prioritárias 

para recebimento dos recursos em consonância com a deliberação do Grupo Gestor do PAA 

(GGPAA). A Tabela 1 demonstra também que a demanda do PAA varia devido às 

características da região em termos de organização social local e do acesso à informação por 

parte dos beneficiários fornecedores ou de suas representações locais (CONAB, 2018b).O PAA 

tem como objetivos: i) gerar renda e sustentar preços à agricultura familiar; ii) fortalecer as 

associações e cooperativas de agricultura familiar; iii) garantir acesso a uma alimentação 

diversificada à população em situação de insegurança alimentar e nutricional (ou em condições 

de vulnerabilidade social); iv) valorizar a produção e a cultura alimentar das populações; v) 

promover a fixação das famílias no campo; vi) dinamizar a economia local; vii) promover a 

formação de estoques de alimentos estratégicos; viii) melhorar a qualidade dos produtos da 

agricultura familiar; e ix) incentivar o manejo agroecológico dos sistemas  
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produtivos e/ou a agricultura orgânica, além de promover o resgate e preservação da 

biodiversidade (CONAB, 2003a; NASCIMENTO, 2012; SIMÃO; SILVA; SILVEIRA, 2014). 

A compra pelo PAA pode ser realizada sem licitação, na qual o governo federal pode 

comprar diretamente dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades 

indígenas e demais povos e comunidades tradicionais ou empreendimentos familiares rurais 

(SEAD, 2018d) Os alimentos adquiridos pelo PAA são destinados para hospitais, creches, 

instituições públicas, restaurantes populares e são doados para populações em situação 

vulnerável de insegurança alimentar (SODRÉ SALAMONI, 2016). 

A Tabela 1 apresenta a evolução dos recursos orçamentários, por região, na aquisição 

de produtos nos 14 anos de programa. As regiões Norte e Nordeste são as regiões que mais 

executam os recursos do PAA, uma vez que estas regiões foram elencadas como prioritárias 

para recebimento dos recursos em consonância com a deliberação do Grupo Gestor do PAA 

(GGPAA). A Tabela 1 demonstra também que a demanda do PAA varia devido às 

características da região em termos de organização social local e do acesso à informação por 

parte dos beneficiários fornecedores ou de suas representações locais (CONAB, 2018b). O PAA 

tem como objetivos: i) gerar renda e sustentar preços à agricultura familiar; ii) fortalecer as 

associações e cooperativas de agricultura familiar; iii) garantir acesso a uma alimentação 

diversificada à população em situação de insegurança alimentar e nutricional (ou em condições 

de vulnerabilidade social); iv) valorizar a produção e a cultura alimentar das populações; v) 

promover a fixação das famílias no campo; vi) dinamizar a economia local; vii) promover a 

formação de estoques de alimentos estratégicos; viii) melhorar a qualidade dos produtos da 

agricultura familiar; e ix) incentivar o manejo agroecológico dos sistemas produtivos e/ou a 

agricultura orgânica, além de promover o resgate e preservação da biodiversidade (CONAB, 

2003a; NASCIMENTO, 2012; SIMÃO; SILVA; SILVEIRA, 2014). 

A compra pelo PAA pode ser realizada sem licitação, na qual o governo federal pode 

comprar diretamente dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades 

indígenas e demais povos e comunidades tradicionais ou empreendimentos familiares rurais 

(SEAD, 2018d) Os alimentos adquiridos pelo PAA são destinados para hospitais, creches, 

instituições públicas, restaurantes populares e são doados para populações em situação 

vulnerável de insegurança alimentar (SODRÉ SALAMONI, 2016). 

A Tabela 1 apresenta a evolução dos recursos orçamentários, por região, na aquisição 

de produtos nos 14 anos de programa. As regiões Norte e Nordeste são as regiões que mais 

executam os recursos do PAA, uma vez que estas regiões foram elencadas como prioritárias 

para recebimento dos recursos em consonância com a deliberação do Grupo Gestor do PAA 
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(GGPAA). A Tabela 1 demonstra também que a demanda do PAA varia devido às 

características da região em termos de organização social local e do acesso à informação por 

parte dos beneficiários fornecedores ou de suas representações locais (CONAB, 2018b). 

 

 

Tabela 1: Evolução dos recursos aplicados na aquisição de produtos do PAA de 2003 a 2017 

Ano 
Valor (%) Total 

(R$) Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 
2003 15,01 38,24 15,19 9,32 21,63 81.541.207 
2004 3,16 39,47 26,49 8,31 22,57 107.185.826 
2005 4,91 30,81 14,32 12,30 37,66 112.791.660 
2006 5,01 27,34 8,88 16,17 42,61 200.667.394 
2007 3,81 24,57 8,23 18,43 44,95 228.352.963 
2008 3,62 29,62 5,74 26,93 34,09 272.929.439 
2009 3,63 28,25 4,27 21,66 42,61 363.964.228 
2010 5,64 32,09 7,47 20,84 33,96 379.735.466 
2011 7,10 34,07 6,52 24,77 27,54 451.036.204 
2012 7,38 26,41 6,15 22,47 37,60 586.567.131 
2013 10,72 29,61 10,22 30,20 19,24 224.517.124 
2014 9,22 23,67 11,20 38,08 17,84 338.004.942 
2015 10,29 32,19 11,62 27,10 18,81 287.515.216 
2016 8,70 44,78 14,11 20,91 11,50 197.576.718 
2017 7,10 39,19 16,54 15,75 21,41 124.708.502 

TOTAL      3.957.094.022 

Fonte: CONAB (2018, p. 09). 

O PAA trabalha com cinco modalidades de compra (Quadro 4), cada uma com uma ação 

específica, mas todas contribuem com a distribuição de renda, com a circulação de dinheiro na 

economia local e faz com que a produção excedente dos agricultores possa ser comercializada 

(SOUZA; BERGAMASCO, 2014). 
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Quadro 4: Modalidades do PAA 

Modalidade Forma de acesso Limite 
Origem do 

Recurso 
Ação 

Compra da 

Agricultura 

Familiar para 

Doação 

Simultânea 

Individual  
R$ 4,5 

mil 

MDS 

Responsável pela doação de produtos 

adquiridos da agricultura familiar a 

pessoas em situação de insegurança 

alimentar e nutricional. 
Organizações 

(cooperativas/associações) 
R$ 4,8 

mil 

Formação de 

Estoques pela 

Agricultura 

Familiar – CPR 

Estoque 

Organizações 

(cooperativas/associações) 
R$ 8 mil MDS/MDA 

Disponibiliza recursos para que 

organizações da agricultura familiar 

formem estoques de produtos para 

posterior comercialização. 

Compra Direta da 

Agricultura 

Familiar – CDAF 

Individual ou organizações 

(cooperativas/associações) 
R$ 8 mil MDS/MDA 

Voltada à aquisição de produtos em 

situação de baixa de preço ou em 

função da necessidade de atender a 

demandas de alimentos de populações 

em condição de insegurança 

alimentar. 

Incentivo à 

Produção e ao 

consumo de Leite 

– PAA Leite 

Individual ou organizações 

(cooperativas/associações) 

R$ 4 mil 

por 

semestre 
MDS 

Assegura a distribuição gratuita de 

leite em ações de combate à fome e à 

desnutrição de cidadãos que estejam 

em situação de vulnerabilidade social 

e/ou em estado de insegurança 

alimentar e nutricional. Atende os 

estados do Nordeste. 

Compra 

Institucional 
Individual ou organizações 

(cooperativas/associações) 
R$ 8 mil - 

Compra voltada para o atendimento 

de demandas regulares de consumo 

de alimentos por parte da União, 

Estados, Distrito Federal e 

Municípios; 
Fonte: SEAD (2018e). 

 

O PAA pode ser considerado como um programa que abriu uma “janela de 

oportunidades” para a construção de novas ações. Uma dessas ações foi à reestruturação do 

PNAE. O bom resultado do PAA excedeu os limites do programa, e promoveu mudanças 

significativas no PNAE para a inserção da agricultura familiar (GRISA; SCHNEIDER, 2015). 

Considerado um exemplo de sucesso na área de alimentação escolar pela Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o PNAE é um programa de 

referência mundial para a ONU, servindo como modelo para a implantação de programas 

similares em outros países e no quesito de boas práticas de políticas públicas para o 

desenvolvimento local (CUNHA; FREITAS; SALGADO, 2017; FNDE, 2017). 

O PNAE é um programa que oferece alimentação e ações de educação alimentar e 

nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública, com o objetivo de reduzir 

a desnutrição escolar e melhorar os hábitos alimentares dos alunos (SOUZA; BERGAMASCO, 
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2014). É considerado um instrumento do governo federal para fomentar, beneficiar e 

desenvolver setores específicos e estratégicos da sociedade, como é caso da Agricultura 

Familiar, a partir do poder de compra do Estado (RAIMUNDO, 2017). Antes de discutir mais 

o PNAE, será apresentado o conceito de circuito curto de comercialização praticado pelo 

PNAE. 

 

2.2. Circuitos Curtos de Comercialização (CCC) 

 

Frente à globalização do sistema alimentar, com o aumento dos problemas sociais, 

ambientais e nutricionais que lhe estão associados, surgem cada vez mais movimentos que 

incentivam a produção local e sustentável e privilegiam a produção biológica e/ou outras formas 

menos intensivas de produção (CRISTÓVÃO; TIBÉRIO, 2009). 

Segundo Souza e Souza (2008), cada vez mais aumenta a preocupação dos 

consumidores com aspectos não visíveis dos produtos consumidos, como as condições em que 

são produzidos, que contribuam com a saúde e a preservação do meio ambiente. Schneider e 

Ferrari (2015) acrescentam ainda que embora os produtos processados sejam os mais 

consumidos no mundo, já existem indicações de crescente procura por alimentos mais 

saudáveis, proporcionando assim, novas demandas por parte dos consumidores. 

Diante dessas preocupações, os Circuitos Curtos de Comercialização (CCC) tornaram-

se estratégicos, pois conseguem uma conexão direta entre produtor e consumidor, diminuem a 

quantidade de intermediários comerciais e os custos de transação4, possibilitam um mercado 

para os agricultores escoarem seus produtos e a criação de uma mútua relação de confiança, 

com melhoras na renda e na qualidade de vida dos produtores rurais (CRISTÓVÃO; 

ESTEVÃO, 2009; VOGT; SOUZA, 2009; SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012; MAMAOT, 

2013; SILVA, 2016; SILVA et al. 2017).  

O conceito e a filosofia do “circuito curto” nasceram no Japão (1965), quando um grupo 

de mães, preocupado com o uso excessivo de agrotóxico nos alimentos, fundaram as primeiras 

teikei (aliança)5, nas quais se criou um compromisso mútuo de compra e venda entre camponês 

e grupos de consumidores (CEPAL, 2013; DENTZ; BENDER, 2016). Durante esse mesmo 

 
4 Custos de transação é definido por Pondé, Fagundes e Possas (1997) como sendo os recursos econômicos gastos 

para planejar, adaptar e monitorar as relações entre os agentes, garantindo satisfatoriamente o cumprimento dos 

termos contratuais das partes envolvidas e compatíveis com a sua funcionalidade econômica. Assim pode ser 

entendido como sendo os custos para administrar o sistema econômico. 
5 Teikei é mais que uma aliança entre consumidor e pequena produção, é um estilo de vida, uma filosofia criada 

entre produtores orgânicos e consumidores, onde quantidades e preços são combinados de maneira consensual, 

amigável e justa (DENTZ; BENDER, 2016). 
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período, experiências parecidas foram desenvolvidas na Europa, sendo que na Itália esses 

grupos eram conhecidos como Gruppi di Acquisto Solidale, enquanto na Alemanha, eram os 

Landwirtschaftsgemeinschaftshof (CEPAL, 2013). 

Nos últimos anos, esse movimento ressurgiu na Europa, com destaque principalmente 

na França, por intermédio da Associação para Manutenção da Agricultura Camponesa (AMAP 

- Association pour Le maintien d’une agriculture paysanne). A AMAP é um projeto onde existe 

um compromisso de compra e venda entre um agricultor e um grupo de consumidores, que 

pagam antecipadamente cestas e estas são entregues semanalmente durante um período definido 

(RETIÉRE, 2014).  

Estudos realizados por Cristóvão e Tibério (2009) mostram os Estados Unidos como o 

país que domina o complexo agroindustrial e o sistema alimentar global, mas que mesmo com 

este domínio já existem movimentos contrários ao poder agroindustrial, como o “Buy Fresh, 

Buy Local”, que foi criado para incentivar a compra e o consumo de produtos locais, bem como 

a reconstrução e sustentabilidade de sistemas locais. 

Pode-se destacar também a contribuição que este movimento traz para o ambiente, pois 

o fato de se dar preferência para a produção biológica ou a utilização de técnicas agrícolas 

menos intensivas faz com que sejam diminuídos os níveis de poluição, aumente a proteção do 

solo, da água e das variedades locais. Sequencialmente contribui também na limitação do uso 

de embalagens e das externalidades negativas associadas ao transporte (quilometragem dos 

alimentos) e com que haja uma redução da produção de resíduos e emissões de carbono 

(CRISTÓVÃO; ESTEVÃO, 2009; MAMAOT, 2013; TEIXEIRA, 2014). 

Segundo Cristóvão e Tibério (2009) essa “nova” abordagem tem como intuito: (i) a 

dinamização do consumo de alimentos produzidos localmente; (ii) o estabelecimento de 

ligações diretas entre produtores e consumidores; (iii) a revitalização de estruturas de produção, 

transformação e distribuição; (iv) a construção de redes de relações entre produtores e governos 

locais, empresários e outros líderes; e (v) a promoção da economia local e do desenvolvimento 

rural.  

Na visão de Rambo e Denz (2015), os circuitos curtos de comercialização configuram-

se em uma alternativa para os agricultores familiares melhorarem sua geração de renda, uma 

estratégia importante para o desenvolvimento rural, podendo ser citado também o 

desenvolvimento local/ regional e uma nova forma de utilização do território. 

Quanto ao desenvolvimento local/ regional são importantes que sejam consideradas 

tanto as estruturas sociais quanto os ambientes institucionais para o empoderamento dos atores 
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locais/ regionais, geração de capital social e o exercício da governança do processo de 

desenvolvimento no âmbito da agricultura familiar (RAMBO; COSTA, 2009). 

Por meio dos circuitos curtos é possível a construção social de mercado e de ambientes 

institucionais6. Segundo Cassol; Savate e Schneider (2016), o mercado emerge das interações 

sociais entre os atores e os arranjos coletivos, sendo sua existência possível desde que os atores 

e agentes compartilhem um conjunto de regras, normas e convenções sociais.  

Souza e Souza (2008) utilizam a sociologia econômica para tratar os mercados não como 

algo abstrato, mas a partir de um entendimento histórico-estrutural, o destaque está nas 

interações concretas entre os atores.  

Os mercados constituídos desta forma têm regras formais (constituição, legislações, 

políticas públicas) e informais (consistem em valores, tabus, costumes, religiões, crenças, que 

igualmente restringem o comportamento humano e da sociedade) e os atores jogam conforme 

as regras instituídas (SOUZA; SOUZA, 2008). 

Para Schneider e Ferrari (2015), as cadeias curtas podem ocorrer por diferentes 

dimensões:  

• Face a face: ocorre por intermédio da venda direta do produtor para o 

consumidor, como acontece nas feiras livres;  

• Pela proximidade espacial: os produtos produzidos nas pequenas agroindústrias 

rurais familiares são identificados e reconhecidos como “produtos coloniais”, e a 

comercialização é realizada por meio de venda para restaurantes, mercados institucionais, e 

eventos temáticos;  

• Espacialmente estendida: os produtos carregados com valores, significados e  

informações locais podem ser comercializados fora da região de produção, e são geralmente 

produtos certificados como orgânicos ou de redes em processo de expansão.  

Por meio dos circuitos curtos é possível criar condições para que os agricultores 

familiares consigam reter maiores posições nos mercados e expandir em sua autonomia e 

reprodução social, além de permitir um abastecimento local diferenciado, mais 

institucionalizado na cultura alimentar (SILVA, 2016). 

 
6 Ambiente Institucional segundo Mendes (2005) é formado por regras formais e informais, e identificado por uma 

análise macroinstitucional. As instituições se relacionam com variáveis como políticas, legislação, normas, 

costumes, cultura, que formam e estruturam os aparatos regimentais de uma sociedade (SATOLANI, CORRÊA e 

FAGUNDES, 2008). Ainda na definição de instituições, os economistas utilizam esse termo para representar o 

comportamento regular e padronizado das pessoas em uma sociedade, bem como as ideias e os valores associados 

a essas regularidades (MELO; MORAES JÚNIOR, 2012). 
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A implantação do processo de circuitos curtos depende de vários aspectos, no qual se 

exige a conscientização pública sobre os seus benefícios e relevância para o incremento do 

desenvolvimento local e para a promoção da segurança alimentar. Também é importante que 

aconteça a articulação institucional enquanto um eixo estratégico e prioritário, na capacidade 

de envolver entidades públicas, privadas e organização sociais (CORDEIRO, 2014). 

O governo com os programas de compras institucionais (PNAE e PAA), contribui para 

potencializar o movimento dos circuitos curtos, quando define que uma porcentagem dos 

recursos destinados a esses programas devem ser gastos na agricultura familiar local/ regional, 

com o propósito de incentivar o comércio e o consumo local de alimentos (RETIÉRE, 2014; 

RAMBO; DENZ, 2015). E por ter, de um lado, os gestores de compras governamentais de 

alimentos e, de outro, as organizações de agricultores familiares (VOGT; SOUZA, 2009). 

Com efeito, esses programas favorecem os circuitos curtos, pois uma das suas diretrizes 

é a preferência local para o abastecimento das instituições socioassistenciais e escolas públicas, 

assim contribuindo também para o desenvolvimento sustentável. Tanto o PNAE e o PAA 

estimulam também a compra de produtos orgânicos e/ ou agroecológicos na medida em que é 

possível majorar o preço pago ao produtor por esses produtos (RETIÉRE, 2014; RAMBO; 

DENZ, 2015; MARQUES et. al., 2017).  

Em síntese, os circuitos curtos tendem a auxiliar na promoção do desenvolvimento rural 

(podendo considerar também o desenvolvimento regional/local) em diferentes proporções. 

Economicamente, caracterizam-se por uma alternativa de renda para os agricultores familiares, 

melhorando o rendimento do agricultor, uma vez que exclui o atravessador, pela venda direta 

de seus produtos. Socialmente, tendem a valorizar a cultura alimentar local/regional, por 

produzirem produtos típicos do consumo das famílias, contribuindo também para a segurança 

alimentar. Ambientalmente, contribuem com a manutenção da biodiversidade, uma vez que os 

circuitos curtos consomem menos energia para o transporte dos produtos, além de fomentarem 

uma produção diversificada nas propriedades, tanto incentivadas pelas feiras livre, quanto pelo 

mercado institucional do PNAE e PAA (RAMBO; DENZ, 2015). 

 

2.3. PNAE e a aquisição da merenda escolar 

 

A família tem um grande papel no desenvolvimento, educação, bem-estar, proteção e 

segurança da criança, mas nem sempre consegue desempenhar esse papel de forma a suprir as 

necessidades infantis. Dessa maneira, a escola pode ajudar crianças e adolescentes, por 
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intermédio da educação, a diminuírem os riscos de desenvolverem doenças relacionadas à má 

alimentação (MORAES; DIAS, 2012; OMS, 2014). 

A escola como educadora é considerada um espaço importante para a promoção da 

prática da alimentação saudável, influenciando as crianças e adolescentes, mas no limite 

podendo seu efeito atingir toda a família (SILVA, 2017). 

É importante aproveitar o espaço escolar para a implementação de estratégias e ações 

de promoção da saúde e nutrição, sendo importante o tema alimentação fazer parte do projeto 

pedagógico das escolas, onde sejam realizadas atividades nas quais os alunos tenham a 

percepção desse tema, fazendo uso para tanto da merenda escolar (GABRIEL et al., 2011; 

BARBASO et al. 2013; BARBOSA et al., 2013). 

A alimentação do aluno na escola vai além de matar a fome, tendo como papel principal 

atender as necessidades nutricionais dos estudantes durante sua permanência em sala de aula, 

colaborando com o seu aprendizado, com a redução da evasão escolar e ajudando na formação 

de bons hábitos alimentares em crianças e adolescentes (SOBRAL; COSTA, 2008; 

CARVALHO, 2009; SCHROETTER, 2012; MALAGUTI, 2015; CUNHA; LUZ; LEAL, 

2017).   

Estudos realizados em escolas públicas apontam que estratégias de Educação Alimentar 

e Nutricional realizadas com crianças e adolescentes propiciam melhoras no conhecimento 

sobre nutrição, bem como nas atitudes e nos comportamentos relacionados às escolhas 

alimentares, influenciando também nos hábitos alimentares da família (GAGLIANONE et al., 

2006; GABRIEL; SANTOS; VASCONCELOS, 2008; FERNANDES et al., 2009). 

A pesquisa realizada por Gabriel et al. (2011) evidenciou que há uma ampla 

disponibilidade de alimentos considerados de baixo valor nutricional sendo comercializados 

nas escolas, tornando-se fundamental a implementação de políticas que visem à alimentação 

saudável, a diminuir a compra destes alimentos e como resultado a promoção da saúde escolar. 

O PNAE vem a contribuir com ações de Alimentação Saudável nas Escolas, na qual 

garante a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para as crianças e adolescentes, oferecendo 

alimentos mais saudáveis, valorizando os hábitos alimentares locais, sendo que os fornecedores 

desses alimentos que participam desse processo são pequenos agricultores locais, muitas vezes 

pais de alunos e assim cooperando também com o fortalecimento da agricultura local 

(MALAGUTI, 2015). 

Os alunos conseguem por meio do PNAE ter o direito à alimentação escolar assegurado 

legalmente e o poder público tem o dever de garantir a oferta desse direito aos beneficiários em 

idade escolar. Todos os alunos matriculados na rede pública da educação básica, incluindo os 
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cursos técnicos em tempo integral e subsequentes7, são contemplados pelo PNAE 

(RAIMUNDO, 2017). 

Com a regulamentação da Lei nº 11.947/2009, de um lado, as entidades executoras 

podem fazer a aquisição dos gêneros alimentícios direto da agricultura familiar por meio do 

processo de chamada pública, diminuindo o processo burocrático. De outro, os produtores 

podem vender seus produtos diretamente para as instituições públicas, sem precisar de 

interceptores, conseguindo um preço melhor em seus produtos (BRASIL, 2009; MALINA, 

2012; SALGADO et al., 2017). 

Conforme a Lei nº 11.947/2009 é necessária à elaboração de um cardápio por um 

profissional de nutrição, no qual deve ser considerado a cultura alimentar local, os gêneros 

alimentícios regionais, a sazonalidade de produção, a qualidade e a quantidade de oferta dos 

produtos (BRASIL, 2009).  

Assim, as entidades executoras podem realizar uma importante ação de conhecimento 

das características dos produtos da agricultura local. Saraiva et al (2013) também aponta que, 

dentro das diretrizes de execução do PNAE, há uma preferência pelos alimentos orgânicos, 

produzidos pela agricultura familiar local, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, 

as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas.  

Com a lei 11.947/2009, o FNDE passou a ser o órgão responsável pela coordenação, 

estabelecimento de normas gerais de planejamento, execução, controle, monitoramento e 

avaliação do programa, sendo responsável também pela transferência dos recursos financeiros 

(BARONE, 2014).  

O Gráfico 2 apresenta o número de alunos beneficiados pelo PNAE e o recurso 

financeiro que o governo federal já disponibilizou para o programa no período de 2000 a 2018. 

Pode ser observado que o grande aumento tanto em recurso financeiro, quanto em número de 

alunos atendidos pelo programa, se deu a partir do ano 2009, quando foi sancionada a Lei 

11.947/ 09 (MEC, 2018a). 

 

 

 

 

 

 

 
7 Cursos técnicos subsequentes são aqueles oferecidos somente para quem já concluiu o ensino médio. Após 

concluído o curso, o estudante recebe diploma de profissionalizante em nível técnico (IFRS, 2014). 
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Gráfico 2: Número de alunos e valor investido no PNAE 

 Fonte: FNDE, 2017; BRASIL, 2018; MEC, 2018a 

* Neste ano foi iniciado o atendimento aos alunos participantes do Programa Mais Educação, que foram 

incorporados ao quantitativo de matrículas, fato que não ocorreu nos anos subseqüentes. 

 

A transferência de recursos é efetuada direto às entidades executoras, sem necessidade 

de convênio ou contrato, visando exclusivamente à aquisição de alimentos em geral, 

respeitando o limite de 30% do valor ser aplicado na compra da agricultura familiar. Para a 

realização da transferência, é levado em consideração o número de alunos matriculados em 

conformidade com o Censo Escolar do ano anterior ao atendimento (FNDE, 2018a).  

O valor é estabelecido pelo cálculo: quantidade de aluno x valor per capita x quantidade 

de dias letivos. Os dias letivos a serem considerados no cálculo são 200 dias. Além disso, o 

valor repassado pela União para cada Entidade Executora (EEx.), por aluno, depende da etapa 

e modalidade de ensino, conforme apresentado na Tabela 2 (FNDE, 2018a). 
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Tabela 2: Valores de repasses per capita do FNDE para as Entidades Executoras 

Valor de repasse per capita para a execução do PNAE 
Benefícios/ modalidade Valor/ por aluno/ dia 
Alunos de creches R$ 1.07 
Alunos de pré-escola R$ 0,53 
Alunos de escolas indígenas e quilombolas R$ 0,64 
Alunos de ensino fundamental e médio R$ 0,36 
Alunos de educação de jovens e adultos R$ 0,32 
Alunos de ensino integral R$ 1,07 
Alunos de programa de fomento às escolas de ensino 

médio em tempo integral 
R$ 2,00 

Alunos que freqüentam o atendimento educacional 

especializado no contraturno 
R$ 0,53 

Fonte: FNDE (2018a). 

 

O PNAE é acompanhado e fiscalizado pela sociedade, por meio dos Conselhos de 

Alimentação Escolar (CAE), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela 

Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público (FNDE, 2018a).  

O CAE é considerado um instrumento de controle social, responsável por acompanhar 

e monitorar os recursos federais repassados pelo FNDE para a alimentação escolar e garantir 

boas práticas sanitárias e de higiene dos alimentos (FNDE, 2018c). 

Em levantamento realizado por Raimundo (2017), referente aos valores 

descentralizados e devolvidos da rede federal para o FNDE, revelaram que no ano de 2014, 

60% do total de recursos descentralizados para 41 Instituições da RFEPCT, destinados à 

execução do PNAE, foram devolvidos sem a efetiva aplicação, o que corresponde a cerca de 

R$ 12 milhões. Destaca-se o fato de que 68% das entidades não efetuaram nenhuma compra 

para o PNAE ou utilizaram menos de 30% dos recursos destinados a Agricultura Familiar, e 

apenas 17% dos institutos federais gastaram mais de 50% dos valores destinados ao PNAE. 

As limitações na execução podem prejudicar as instituições a atingirem os resultados 

esperados pela norma regulamentadora, além de evidenciar o desrespeito ao direito à nutrição 

escolar adequada garantida aos discentes alcançados pela lei (RAIMUNDO, 2017). 

Enquanto a maioria das instituições da rede federal contempladas pelo programa 

devolveu os recursos, outras executaram quase em sua totalidade, mostrando, portanto, que 

existem aspectos e fatores nestas últimas instituições, que servem de pontos de aprendizado 

para as demais (RAIMUNDO, 2017).  

Para Aguiar (2012), existem problemas internos às entidades executoras que dificultam 

a operacionalização do PNAE: i) desconhecimento de como aplicar a Lei n° 11.947/09; ii) 

dificuldade na organização de agricultores/empreendedores familiares rurais (com DAP) e com 
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capacidade técnica para a produção e fornecimento da quantidade de alimentos indicada em 

licitação; iii) número pequeno de agroindústrias minimizando a possibilidade do gestor em 

requisitar alimentos semi-industrializados ou industrializados.  

Como problemas e dificuldades enfrentados pelos agricultores familiares, Aguiar (2012) 

cita: i) acesso aos editais, principalmente por meio eletrônico, e pouca habilidade para entender 

o que está escrito no edital da Chamada Pública; ii) realizar os cálculos para obter um preço 

justo; iii) realizar as entregas ponto-a-ponto (em cada escola); iv) obter a declaração de Aptidão 

(DAP) junto ao PRONAF; v) acesso ao cardápio e a nutricionista, e demais gestores públicos; 

vi) sugerir alimentos considerando os cardápios já vigentes; vii) atender a especificação dos 

alimentos constantes em editais de licitação; vii) atrasos no recebimento da venda vinculada à 

verba repassada pelo FNDE. 

 

2.3.1. Processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e de aquisição de produtos da 

agricultura familiar 

 

O Quadro 5 sintetiza o processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE, e de 

aquisição de produtos da Agricultura Familiar, que o IF Sul de Minas apresenta em seu manual 

de gestão do PNAE para a RFEPCT. Muitos destes procedimentos também são utilizados pelo 

FNDE e pelo IF Pernambuco (IFPE) (FNDE, 2016; IFPE, 2018; HIRATA et al., 2017). 
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Quadro 5: Processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e de aquisição de produtos da Agricultura Familiar 

No. Processos Forma de executar 

Instituições que 

utilizam este 

procedimento 

1 

Nomeação da 

Comissão Especial de 

Compras da 

Agricultura familiar 

(CECAF) 

• Diretor geral da EEx. nomeia os membros que irão compor a CECAF. IF Sul de MG 

2 

Identificação da 

agricultura familiar e 

produtos locais 

• Deve ser feita uma articulação entre os atores sociais, um trabalho conjunto entre a Secretaria de 

Educação e de Agricultura (ou equivalente) da EEx., e as representações da agricultura familiar local. 

FNDE, IFPE, IF Sul de 

MG 

3 Definição de cardápio 

• Deve ser realizado um diagnóstico nutricional dos estudantes e conhecer a produção agrícola do 

município e região, considerando a cultura alimentar da região, o perfil epidemiológico8 da população 

atendida e a vocação agrícola da região. 

• O cardápio deve ser elaborado pelo profissional de nutrição e esse profissional deve ser registrado no 

FNDE. 

FNDE, IFPE, IF Sul de 

MG 

4 Projeto básico 
• Deverá ser informado no projeto básico as especificidades dos alimentos a serem adquiridos, bem como 

todas as condições especiais de contratação e fornecimento, os quais irão conduzir o processo de compra. 
IF Sul de MG 

5 Cotação de preço 

• A cotação deve ser realizada nas quitandas e feiras livres da cidade ou região. Na impossibilidade, pode 

ser complementada nos supermercados. 

• O preço de aquisição de cada produto será o valor médio pesquisado por, no mínimo, três mercados em 

âmbito local, acrescidos com as despesas como: frete, embalagens, encargos e quaisquer outros 

necessários para o fornecimento do produto. 

• A EEx. poderá realizar pesquisa de preços específica para os alimentos orgânicos ou agroecológicos a 

serem adquiridos. 

FNDE, IF Sul de MG 

6 
Formalização do 

processo 

• Depois da elaboração do projeto básico inicia a formalização do processo administrativo, que significa 

protocolar o processo, onde será gerado um número de processo, identificação e numeração da 

modalidade de licitação, capa, paginação. 

IF Sul de MG 

7 Edital 

• No edital deverão ser definidos todas as normas e critérios de participação e seleção do projeto de venda a 

ser contratado. Junto com o edital devem ser elaborados os documentos complementares: Projeto básico; 

Projeto de vendas (modelo); Declaração de origem dos produtos (modelo); Termo de recebimento e a 

Minuta do contrato. 

FNDE, IF Sul de MG 

 
8 Perfil epidemiológico trata-se de um indicador observacional das condições de vida, do processo saúde-doença e do estágio de desenvolvimento da população (DA SILVA et. 

al., 2013). 
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8 Orçamento autorizado 

• A Coordenação Orçamentária e Financeira deverá emitir uma declaração manifestando sobre a 

disponibilidade de recursos para a execução da aquisição proposta no projeto básico. 

• Depois de confirmada a disponibilidade orçamentária o gestor máximo da instituição deverá emitir uma 

autorização para abertura ou andamento dos procedimentos licitatórios necessários. 

IF Sul de MG 

9 Análise jurídica 
• Elaboradas todas as peças devidamente autuadas no processo administrativo, o mesmo deverá ser enviado 

para análise jurídica. 
IFPE, IF Sul de MG 

10 
Publicação da 

chamada pública 

• Após o processo ser aprovado pelos respectivos setores e com a aprovação jurídica, é realizado a 

publicação e divulgação do edital. 

• Os meios são jornal de circulação local, regional, estadual ou nacional; página da internet; mural em local 

público de ampla circulação; rádios locais e na Rede Brasil Rural; e junto às empresas de ATER, 

associação de produtores; sindicatos e outros. 

• O edital deverá permanecer aberto para o recebimento dos projetos de venda por um período mínimo de 

20 (vinte) dias. 

FNDE, IFPE, IF Sul de 

MG 

11 
Recebimento das 

propostas 
• Durante o período em que a chamada pública estiver aberta, a CECAF receberá os projetos de venda dos 

interessados em participar da seleção. 
FNDE, IF Sul de MG 

12 
Sessão pública de 

julgamento 

• Reunidos na data e local definidos na chamada pública, a CECAF deverá iniciar a sessão analisando os 

documentos de habilitação, em seguida procede-se a classificação em relação aos grupos de fornecedores. 

• Finalizada a análise das etapas de habilitação e proposta de venda, deverá ser redigida a ata da sessão 

descrevendo todos os atos da comissão, o resultado da seleção dos projetos e a classificação final. É 

aberto o prazo recursal de dois dias úteis a partir da publicação do resultado no DOU. 

FNDE, IF Sul de MG 

13 
Publicação do 

julgamento 
• O resultado deverá ser publicado no DOU e nos mesmos meios utilizados para a publicação e divulgação 

do edital da chamada pública para que se possa dar maior publicidade e legalidade ao ato. 
IF Sul de MG 

14 
Recebimento de 

amostras 

• Após julgado o procedimento, o proponente classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá ser 

convocado para apresentação de amostra dos produtos ofertados, sendo este procedimento facultativo, de 

acordo com o prazo do edital. 

• Os produtos devem ser analisados pelo nutricionista ou responsável técnico do campus e submetidos aos 

testes necessários. Finalizada a análise deverá ser emitido um laudo técnico devidamente assinado e 

identificado, esse deverá ser anexado ao processo da chamada. 

FNDE, IF Sul de MG 

15 Homologação 
• Depois de emitido o laudo técnico o processo deve ser encaminhado para a autoridade competente para 

homologação. 
IF Sul de MG 

16 

Divulgação da 

dispensa de licitação 

no Comprasnet 

SIASG 

• Depois da homologação deve-se registrar a chamada pública/ dispensa de licitação no Sistema de 

Compras do Comprasnet SIASG 9, seguindo os mesmos procedimentos do lançamento de um processo de 

dispensa de licitação tradicional. 

IF Sul de MG 

 
9 O ComprasnetSIASG é um sistema de operação de compras do governo federal, onde são divulgadas e realizadas as licitações, são emitidas as notas de empenho, registrados 

os contratos administrativos, catalogados os materiais e serviços e cadastramento dos fornecedores. 
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• Com o registro no sistema ocorrerá automaticamente à divulgação do extrato de dispensa de licitação no 

DOU. Após a publicação o processo deverá ser encaminhado para o setor de execução orçamentária para 

a emissão da nota de empenho10. 

17 Nota de empenho 
• Com o processo no setor de execução orçamentária será emitida a nota de empenho e está deverá ser 

juntada ao processo e o mesmo ser encaminhado para a CECAF para que sejam providenciadas as 

assinaturas dos contratos. 

IF Sul de MG 

18 Emissão do contrato 
• Emitidos os contratos, devem-se convocar os fornecedores selecionados. Colhida a assinatura das partes, o 

contrato deverá ser registrado no SICON que irá automaticamente publicar um extrato do contrato no 

DOU. Em seguida pode-se iniciar efetivamente o fornecimento dos gêneros alimentícios contratados. 

FNDE, IFPE, IF Sul de 

MG 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do FNDE (2016); HIRATA et al. (2017), IFPE (2018). 

 

Junto com o Quadro 5 foi construído o fluxograma do processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e de aquisição de produtos da 

Agricultura Familiar (Figura 2). 

 

 
10 Nota de empenho é um documento onde a EEx. irá firmar um compromisso e garantia do pagamento ao credor, no qual indica o nome do credor, a representação e a 

importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria (BRASIL, 1964). 
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Figura 2 - Fluxograma de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e aquisição de produtos da agricultura familiar 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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O processo para aquisição de produtos da agricultura familiar no IF Sul de Minas inicia-

se com a nomeação dos membros que irão compor a CECAF. Na Resolução CD/FNDE/MEC 

nº 26/2013 não é exigida às entidades federais a composição da Comissão de Alimentação 

Escolar (CAE), mas para a realização deste processo, o IF Sul de Minas entende que é melhor 

a existência de uma comissão, neste caso a CECAF (HIRATA et al., 2017). 

A CECAF tem como atribuições: articular com os atores envolvidos no processo de 

compras do PNAE, confecção do projeto básico, elaborar a lista dos produtos que irão entrar 

na chamada, realizar o orçamento, montar o processo de chamada pública, selecionar as 

propostas vencedoras, convocar o agricultor vencedor para assinatura do contrato e realizar 

demais atividades operacionais e administrativas referentes ao processo da Chamada Pública. 

No manual elaborado pelo FNDE, para a compra direta dos produtos da agricultura 

familiar para alimentação escolar, o processo inicia-se com o levantamento dos recursos 

orçamentários disponíveis (FNDE, 2016). Já no manual, usado pelo IFPE, para uso do recurso 

para implantação do PNAE o primeiro passo é o levantamento dos produtos disponíveis para 

compra (IFPE, 2018). 

O próximo passo é realizar a identificação da agricultura familiar local e fazer o 

mapeamento dos produtos que são produzidos pelos mesmos. Este procedimento é realizado 

para que a EEx. possa conhecer os produtos que são ofertados na região. 

Após o mapeamento dos produtos, em seguida é providenciado à elaboração do 

cardápio, este deve ser feito pelo profissional de nutrição. Para a construção do cardápio o 

nutricionista deve considerar a sazonalidade e a quantidade de produtos ofertados e respeitar os 

hábitos alimentares locais (FNDE, 2015). 

A etapa posterior é ser confeccionado o projeto básico, nele deve conter informações 

suficientes das especificidades dos alimentos a serem adquiridos, bem como todas as condições 

especiais de contratação e fornecimento, os quais irão conduzir o processo de compra, 

cronograma de entregas (diárias, semanal, período de fornecimento etc.) e locais de entrega 

(FNDE, 2016; HIRATA et al., 2017). 

Após a confecção do projeto básico é realizada a pesquisa de preço. O preço de aquisição 

de cada produto será o valor médio pesquisado por, no mínimo, três mercados em âmbito local 

(FNDE, 2016 e HIRATA et al., 2017). 

Em seguida é formalizado o processo administrativo e elaborado o edital. No edital 

deverão ser definidos todas as normas e critérios de participação e seleção do projeto de venda 

a ser contratado. Junto com o edital devem ser elaborados os documentos complementares: 

projeto básico; projeto de vendas; declaração de origem dos produtos; termo de recebimento e 
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a minuta do contrato, estes documentos devem consta no edital como anexos (FNDE, 2016; 

HIRATA et al., 2017). 

Com o processo da chamada pública montado, o mesmo é enviado para a procuradoria 

para que seja analisado e emitido o parecer jurídico. Após o processo ser aprovado pelo jurídico 

é realizada a publicação e divulgação do edital, este deverá permanecer aberto para o 

recebimento dos projetos de venda por um período mínimo de 20 (vinte) dias (FNDE, 2016; 

IFPE, 2018; HIRATA et al., 2017). 

Passado os 20 dias para recebimento das propostas é iniciada a sessão pública de 

julgamento, onde são analisados todos os documentos de habilitação, em seguida procede-se a 

classificação em relação aos grupos de fornecedores.   

O proponente classificado em primeiro lugar provisoriamente é convocado para 

apresentação de amostra dos produtos ofertados. Os produtos devem ser analisados pelo 

nutricionista ou responsável técnico. Finalizada a análise, deve ser emitido um laudo técnico, 

apontando se a amostra foi aprovada ou não.  

Depois de emitido o laudo técnico, o processo é homologado e o resultado publicado no 

DOU, e nos mesmos meios utilizados para a publicação e divulgação do edital da chamada 

pública (HIRATA et al., 2017).  

Após publicação, o processo é encaminhado para o setor financeiro para que seja emitida 

a nota de empenho. Finalizada a emissão da nota de empenho, são providenciados os contratos 

e convocados os agricultores para assinatura do mesmo.  

Colhida a assinatura das partes, o contrato é registrado no SICON que irá 

automaticamente publicar um extrato do contrato no DOU. Em seguida inicia-se efetivamente 

o fornecimento dos gêneros alimentícios contratados e o acompanhamento das entregas. 

 

2.4. Gestão por processo 

 

Processo é uma sequüência lógica de atividades que são inter-relacionadas, formado de 

entradas (input), processamento de saídas (output) de produtos, serviços e informações, onde 

se detalha como as atividades são realizadas dentro de uma empresa, cujo objetivo é produzir 

produtos ou serviços. O resultado do processo é sempre direcionado a um cliente, seja ele 

interno ou externo (MONTEIRO, 2003; REIS; BLATTMANN, 2004; MULLER; DIESEL; 

SELLITTO, 2010; KIPPER et al., 2011; OLIVEIRA; GROHMANN, 2016). 

A visão do processo como um todo possibilita que se enxergue a empresa como um 

fluxo contínuo de atividades coordenadas, e não como departamentos. Onde se consegue 
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apontar problemas que antes não conseguia ser reconhecidos, tais como gargalos, redundâncias 

e atividades desnecessárias. Permitindo melhor especificação do trabalho realizado, a gestão do 

conhecimento, desenho e a melhoria por meio de análise realizada de modo a identificar 

oportunidades de aperfeiçoamento (MULLER; DIESEL; SELLITTO, 2010; MPF; 2013).  

O processo de gestão apresenta as seguintes etapas: i) planejamento das atividades 

relativas à gestão de processos; ii) mapeamento dos processos; iii) análise e melhoria dos 

processos; iv) implementação das melhorias; v) controle e avaliação dos processos e vi) 

reavaliação das melhorias (CNMP, 2013, p. 19). 

Basicamente os processos são formados de três categorias e sua operacionalização varia 

de acordo com sua finalidade (BPM;, CBKO, 2013; MPF, 2013; BORGES; WALTER; 

SANTOS, 2016). 

• Processos de negócio ou de cliente: também chamados de processos primários, 

agregam valor ao cliente estão relacionados às atividades fim da empresa.; 

• Processos organizacionais ou de integração organizacional: Fornecem suporte 

aos processos primários, geralmente, pelo gerenciamento de recursos e infraestrutura requerida 

pelos processos primários.; 

• Processos gerenciais: Rrelacionados ao planejamento, medição, monitoramento 

e controle das atividades de negócio. São necessários para que os processos de negócio e de 

suporte tenham eficácia/ eficiência. 

A gestão por processo é considerada um instrumento de melhoria contínua, que permite 

um apoio necessário à melhoria de processos empresariais, podendo ser usado não só em 

organizações privadas, mas em administração pública também, trazendo benefícios para a 

organização (REIS; BLATTMANN, 2004; KIPPER et al., 2011; SALGADO et al., 2013; 

OLIVEIRA; GROHMANN, 2016).  

Os processos podem ser classificados de acordo com a hierarquia de priorização dentro 

da organização sendo avaliada por meio de sua saliência (relativa importância para a empresa) 

e por seu valor (o valor econômico que ele gera) (GONÇALVES, 2000; p.17). Pode ser 

apresentada das seguintes formas (REIS; BLATTMANN, 2004; ASSUNÇÃO; MENDES, 

2000; CNMP, 2013; MPF, 2013):  

a) Macroprocesso: é quando o processo envolve mais de uma função da 

organização. Conforme complexidade o processo é dividido em subprocessos; 

b) Processos: representam um grupo de tarefas ligadas logicamente, que utilizam 

recursos da organização para criar resultados. Tendo em vista executar um objetivo 

organizacional próprio; 
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c) Subprocessos: são constituídos por atividades que representam conjuntos de 

tarefas necessárias para produzir resultados; 

d) Atividades: os subprocessos podem ser divididos em diversas atividades.  

e) Tarefas: consideradas  o nível mais detalhado das atividades, consistem em um 

conjunto de trabalhos a serem realizados, envolvendo rotina e prazo determinado. 

A mudança para a gestão por processo é também uma mudança de cultura que para ter 

sucesso é preciso do engajamento e interesse de todos os envolvidos, sendo este um sistema de 

gestão que permite que os departamentos da organização trabalhem de forma integrada 

(ORNELAS et al. 2017). 

Uma parte muito importante para qualquer processo é o mapeamento, através dele é 

apresentado o fluxo de trabalho por meio de uma sequüência de atividades e da relação entre 

elas, sendo substancial para poder entender o fluxo de valor à medida que forma um 

entendimento mais profundo das atividades do processo (CNMP, 2013; SALGADO et al., 

2013; BORGES; WALTER; SANTOS, 2016).  

O mapeamento de processos permite que a organização conheça seus processos, 

podendo ser usado para identificar os processos essenciais da empresa de maneira compactada, 

cujo objetivo é entender e comunicar o fluxo das atividades que acontecem no interior do 

processo, sendo possível identificar, eliminar atividades desnecessárias e simplificar as 

operações essenciais (REIS; BLATTMANN, 2004; PINHO, 2007; MULLER; DIESEL; 

SELLITTO, 2010). 

O mapeamento de processo inclui: análise de entrada e saída, que procura entender a 

transformação de bens e serviços ocorrida no interior do processo; e fluxogramas, que procuram 

descrever o fluxo de informação e a tomada de decisão dentro da operação estudada. 

(MULLER; DIESEL; SELLITTO, 2010). 

Com o fluxograma é possível conhecer as atividades que compõem o processo, entender 

seu funcionamento interno e identificar possíveis gargalos. São representações gráficas que 

representamdemonstram a forma como o trabalho é realizado. Tem como função de simplificar 

e tornar claro o entendimento sobre os processos organizacionais, com esta ferramenta 

consegue-se obter melhor organização e compreensão das informações levantadas (CNMP, 

2013).  

A apresentação do processo por meio do fluxograma permite: i) visão integrada do 

processo de trabalho; ii) visualização de detalhes críticos do processo de trabalho; iii) 

identificação do fluxo do processo de trabalho, bem como das interações entre os subprocessos; 
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iv) identificação dos potenciais pontos de controle; v) identificação das oportunidades de 

melhoria (CNMP, 2013, p. 27). 

Conforme pode ser verificado noa Quadro 6, um fluxograma é formado de uma 

simbologia específica, utilizada para representar as etapas do processo, as pessoas ou os setores 

envolvidos. 

Quadro 6: Símbolos usados no fluxograma 
Símbolos Nome  Descrição 

 

 

Terminal Indica o início ou fim de um processo, 

geralmente contendo a palavra “início” ou 

“fim” 

 

 

Fluxo do processo Indicando que o controle passa de um símbolo  

para o próximo, mostrando a direção do fluxo. 

 

 

Processamento Passos de processamento  

 

 

Informações adicionais Entradas e saídas de informações 

 

 

Condição ou Decisão Possibilidades de alternativas, geralmente 

contendo teste de sim/ não ou verdadeiro/ 

falso. Esse símbolo é o único que possui duas 

setas saindo, uma correspondendo a sim ou 

verdadeiro e a outra a não ou falso 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado BPM, CBOK, (2013, p. 82). 

 

3. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

Nesta seção as etapas encontram estruturadas na seguinte ordem: i) contexto e realidade 

investigada, onde é apresentada a estrutura do IF Sudeste MG e seu panorama de execução 

orçamentária do PNAE; ii) classificação da pesquisa; iii) procedimentos metodológicos para 

coleta de dados, no qual são apresentados os procedimentos como as entrevistas que foram 

realizadas e a observação participante; iv) resultados onde são apresentadas as análises das 

entrevistas e o procedimento utilizado atualmente pelo IF2 para o uso dos recursos do FNDE e 

aquisição dos alimentos da agricultura familiar. 

 

3.1 Contexto e realidade investigada 

 

O IF Sudeste MG trata-se de uma instituição pública que tem como ramo de atividade a 

educação, foi criado em 29 de dezembro de 2008, como parte de uma rede da qual fazem parte 



55 

 

outras 40 instituições federais de educação, ciência e tecnologia (IF), e tem o objetivo de dar 

novo impulso ao ensino profissionalizante no país (IF SUDESTE MG, 2018). 

Assim como os demais IF, o IF Sudeste MG tem formação multicampus. Origina-se da 

união de três antigas e já consolidadas instituições federais, que se tornaram unidades de um só 

IF. Com a implantação de novos campi, o IF Sudeste MG ampliou suas atividades e área de 

abrangência, oferecendo maior variedade de cursos em diferentes áreas do conhecimento (IF 

SUDESTE MG, 2018).  

O IF Sudeste MG conta com uma reitoria que é estruturada pelo reitor e pelas pró-

reitorias de administração, ensino, extensão, desenvolvimento institucional, pesquisa e 

inovação. Cada campus conta com uma estrutura interna formada basicamente por uma 

diretoria geral, uma diretoria de educação, uma diretoria de desenvolvimento institucional e 

uma diretoria administrativa, tendo cada diretoria seus setores e departamentos de acordo com 

os cursos e necessidades (IF SUDESTE MG, 2018). 

 

Figura 3 - Mapa com a localização dos campi do IF Sudeste MG 

 

Fonte: IF Sudeste MG, 2019. 
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Segundo dados do relatório de gestão de 2017, do IF Sudeste MG, no ano de 2017 foram 

matriculados 12.473 alunos nos cursos presenciais e 4.437 alunos matriculados em cursos 

concomitantes/subsequentes e MEDIOTEC11. No total foram aproximadamente 16.910 

estudantes matriculados (IF SUDESTE MG, 2018)Desde 2009, quando a Lei nº 11.947/09 foi 

sancionada, as instituições da RFEPCT passaram a receber recursos do programa do PNAE e a 

ter a obrigação de, no mínimo 30% do valor repassado pelo programa, ser utilizado na aquisição 

de produtos da agricultura familiar e do empreendedor rural ou de suas organizações, 

priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas (BRASIL, 2009). 

Dos campi do IF Sudeste MG que recebem este recurso, os campi IF1 e IF2 são os 

únicos que realizam a chamada pública do programa para aquisição da Agricultura Familiar. Já 

os campi IF3, IF4, IF5 e IF6 não trabalham com o PNAE, pelo menos não na forma ideal, com 

aquisição de 30% do valor em produtos da agricultura familiar.  

Na Tabela 3 foi realizado um levantamento referente à execução orçamentária da verba 

do PNAE em cada campus do IF Sudeste MG, no período de 2014 a 2017, incluindo os valores 

recebidos, executados com a agricultura familiar, executados com aquisições que não são da 

agricultura familiar, devolvidos e o número de produtores beneficiados. 

  

 
11 MEDIOTEC é uma ação para ofertar cursos de educação profissional técnica, de nível médio, na forma 

concomitante para os alunos das redes públicas estaduais e federais de educação matriculados no ensino médio 

regular. As vagas são gratuitas oferecidos pela SETEC/ MEC por meio de bolsa formação. Tem a missão de 

oferecer ao aluno do ensino médio, após concluir a etapa de ensino, condições para que ele possa se esteja no 

mercado de trabalho (MEC, 2018c). 
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Tabela 3: Execução orçamentária do PNAE no IF Sudeste MG 
2014 

Campus 
Valor recebido 

do FNDE 
Executado 

com a AF 
Executado com aquisições 

que não são da AF 

Devolvido 

para o FNDE 

N. de 

produtores 

beneficiados 
IF1 R$142.960 0% 0% 100% 0 
IF2 R$104.300 0% 81,38% 18,62% 0 
IF3 R$50.940 0% 0% 100% 0 
IF4 N/D N/D N/D N/D N/D 
IF5 R$22.920 0% 0% 100% 0 
IF6 R$ 192.180 0% 100% 0% 0 

2015 

Campus 
Valor recebido 

do FNDE 
Executado 

com a AF 
Executado com produtos 

que não são da AF 

Devolvido 

para o 

FNDE 

N. de produtores 

beneficiados 

IF1 R$0 0% 0% 0% 0 
IF2 R$96.360 2,96% 96,99% 0,05% 5 
IF3 R$48.220 0% 0% 100% 0 
IF4 N/D N/D N/D N/D N/D 
IF5 R$23.880 0% 0% 100% 0 
IF6 R$ 180.200 0% 100% 0% 0 

2016 

Campus 
Valor recebido 

do FNDE 
Executado 

com a AF 
Executado com produtos 

que não são da AF 

Devolvido 

para o 

FNDE 

N. de produtores 

beneficiados 

IF1 R$104.760 0% 0% 100% 0 
IF2 R$131.772 0% 95,10% 4,90% 0 
IF3 R$91.890 0% 99,99% 0,01% 0 
IF4 N/D N/D N/D N/D N/D 
IF5 R$20.220 0% 0% 100% 0 
IF6 R$ 80.000 0% 100% 0% 0 

2017 

Campus 
Valor recebido 

do FNDE 

Executado 

com a AF 
Executado com produtos 

que não são da AF 

Devolvido 

para o 

FNDE 

N. de produtores 

beneficiados 

IF1 R$136.000 99,66% 0% 0,34% 1* 

IF2 R$108.812 41,06% 58,8% 0,14% 16 
IF3 R$62.804 0% 99,99% 0,01% 0 
IF4 R$40.444 N/D N/D N/D N/D 
IF5 R$22.824 0% 0% 100% 0 
IF6 R$ 196.966 0% 100% 0% 0 

Fonte: Elaborado pela autora com informações do IF Sudeste MG (2018) 

Obs.: *Associação de produtores rurais. 

 

O IF1 conseguiu realizar a primeira chamada pública no ano de 2017, no qual conseguiu 

comprar 100% do valor da chamada, devolvendo para o FNDE o valor de R$455,80, 

beneficiando um grupo formal12, uma Associação de Produtores Rurais, sendo este o único 

participante da chamada e vencedor de todos os itens. 

 
12 Grupo formal constitui as cooperativas e associações de agricultores familiares devidamente formalizadas e 

detentores da DAP jurídica. 
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Já o IF2 realizou a primeira chamada pública em de 2014, mas não houve apresentação 

de nenhuma proposta. A partir do ano de 2015 o campus conseguiu comprar da agricultura 

familiar, mas não atingindo os 30%, conforme disposto na lei, pois a oferta dos agricultores foi 

inferior a demanda, assim o restante do recurso foi gasto com aquisições de produtos que não 

são da agricultura familiar. Cabe destacar que consta na lei (11.947/09) que havendo a 

inviabilidade de fornecimento regular dos gêneros alimentícios, o percentual dos 30% pode ser 

dispensado, o que dá margem para diferentes interpretações. 

Até o ano de 2015, o campus IF3 devolvia 100% do valor recebido para o FNDE, mas 

a partir do ano de 2016, esse campus começou a gastar esse recurso com aquisições de produtos 

que não são da agricultura familiar. O campus IF4 não se manifestou. Já o IF5, do período de 

2014 a 2017, devolveu 100% do valor recebido do recurso do PNAE para o FNDE. E, por fim, 

o IF6, desde o ano de 2014, executou o recurso do FNDE destinado para o PNAE, porém com 

aquisições de produtos da agricultura empresarial, indo assim contra o propósito do programa. 

 

3.2 Classificação da pesquisa 

 

A pesquisa pode ser classificada quanto ao objetivo como descritiva, e quanto à 

abordagem, como qualitativa, e de natureza aplicada. 

A pesquisa descritiva descreve as características de uma determinada população, leva 

informações sobre situações específicas (GIL, 2002). Tem como propósito observar e descrever 

um evento (PEREIRA, 2012), apresentando, exatamente, as características de um fenômeno 

(NEVES; CONEJERO, 2012). Nesse sentido, este trabalho pretende apresentar como é feito o 

processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e a aquisição de compras da agricultura 

familiar nos campi do IF Sudeste MG, levantando os pontos de melhoria.  

A pesquisa qualitativa se caracteriza por ser uma pesquisa que não trabalha com 

números, trabalha com dados como opiniões, falas e entrevistas abertas (MARCONDES et al., 

2017). Para Vieira (2006), através da pesquisa qualitativa, o pesquisador consegue proporcionar 

maior detalhamento e fundamentos, consegue explicar os processos contextualizados 

localmente e possíveis de serem identificados, ou seja, possibilita uma investigação mais rica, 

proporcionando maior compreensão da realidade da instituição a ser estudada. 

Em se tratando de pesquisa aplicada, tem-se como objetivo gerar conhecimentos para 

aplicação na prática, conduzido a solucionar problemas específicos, envolvendo interesses 

locais, sendo sempre aplicada a uma realidade/contexto social (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). Neste caso pretende-se com este trabalho propor melhorias no processo de uso dos 
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recursos do FNDE para o PNAE e de aquisição de produtos da agricultura familiar nos campi 

do IF Sudeste MG. 

 

3.3 Procedimentos metodológicos 

 

A elaboração dos procedimentos metodológicos é a etapa na qual o pesquisador 

demonstra claramente como o problema será abordado no projeto. Não é possível realizar uma 

pesquisa sem selecionar os métodos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

O Quadro 7 apresenta os objetivos um e dois juntos com os procedimentos 

metodológicos utilizados nesta pesquisa, e que servirão para atender os objetivos pertinentes ao 

diagnóstico do problema. Os objetivos restantes (três, quatro e cinco) serão apresentados no 

capítulo posterior. 

 

Quadro 7: Cruzamento entre Objetivos Específicos e Procedimentos Metodológicos 
Objetivos específicos Procedimentos Metodológicos 

Levantar as dificuldades encontradas e razões 

pelas quais os campi do IF Sudeste MG não 

empregam os recursos destinados ao PNAE 

e/ou não adquirem os 30% pertinentes à 

agricultura familiar 

• Pesquisa bibliográfica e documental 

• Entrevistas semiestruturadas com responsáveis nos 

campi pela verba do PNAE e com o diretor de extensão 

da reitoria do IF Sudeste MG 

• Observação participante 

• Análise de conteúdo 

Verificar junto às entidades representativas da 

agricultura familiar as dificuldades em 

participar das chamadas públicas dos campi do 

IF Sudeste MG, e coletar eventuais críticas em 

relação à atuação da instituição nessa temática 

• Pesquisa bibliográfica e documental 

• Entrevistas semiestruturadas com os representantes da 

EMATER, Cooperativas/ Associações e Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar 

• Análise de conteúdo 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados para a construção do diagnóstico do 

problema, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, observação participante, 

entrevistas semiestruturadas e análise de conteúdo.  

A pesquisa bibliográfica ou fonte secundária é toda a bibliografia já tornada pública 

sobre o assunto pesquisado, colocando o pesquisador em contato direto com tudo o que já foi 

escrito e pesquisado. Esta pesquisa não significa repetição do que já foi dito ou estudado, e sim 

que proporciona um estudo de um tema sob nova visão ou enfoque, levando a conclusões 

inovadoras (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Conforme apresentado no referencial teórico, foram pesquisados trabalhos já 

executados em outras Instituições Federais com problemas similares ao que está sendo 

pesquisado, e que podem servir como instituições benchmarks. 
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Um desses trabalhos pesquisados que vale ser destacado foi o de Raimundo (2017) que 

teve como objetivo identificar os fatores envolvidos nos processos de implementação do PNAE 

e aquisições da agricultura familiar. Este estudo apontou que o apoio institucional, a capacitação 

e o comportamento dos atores são fatores facilitadores que possibilitam e fomentam a 

implementação do programa estudado. Já os maiores entraves são o desconhecimento da 

comunidade escolar e dos gestores sobre a legislação que rege o programa e suas diretrizes; o 

desconhecimento da realidade da agricultura familiar; a ausência do profissional de nutrição; a 

terceirização dos restaurantes; e a falta de ação extensionista que dê apoio à agricultura familiar 

(RAIMUNDO, 2017). 

Outro trabalho que vale a pena ser citado é de Ponciano (2017) que objetivou analisar 

as dificuldades das Instituições Federais de Ensino em adquirir gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar, e propor soluções para aproximar compradores e 

vendedores. Ele concluiu ser necessário a capacitação dos atores envolvidos no processo de 

compras e ainda promover a formação dos agricultores familiares para que consigam atender 

as demandas das Instituições Federais de Ensino. 

Na pesquisa documental, a fonte de dados está limitada a documentos escritos ou não, 

considerados como fonte primária, por meio de documentos de arquivos públicos, dos arquivos 

particulares de instituições, e dados estatísticos (MARCONI; LAKATOS, 2003).  Uma das 

fontes consultadas aqui foram os manuais do FNDE, do IF Pernambuco, e o manual de gestão 

do PNAE para a RFEPCT do IF Sul de Minas, no qual apresenta um protocolo de implantação 

do recurso do PNAE (FNDE, 2016; IFPE, 2018; HIRATA et al.; 2017).  

A pesquisadora faz parte da CECAF no campus IF2 e participa ativamente do processo 

para aquisição de produtos da agricultura familiar utilizando os recursos do PNAE em seu 

campus, atuando, portanto, como observadora participante do problema.  

Para Queiroz et al. (2007) a observação participante é um modo de pesquisa que insere 

o pesquisador no meio do grupo investigado, assim tem-se a oportunidade de unir o objeto ao 

seu contexto, conseguindo colher informações detalhadas junto aos informantes.  

Quanto às entrevistas, estas foram semiestruturadas, definidas por Lakatos e Marconi 

(1996) como sendo um tipo de conversa profissional, mas dando ao pesquisador a liberdade de 

explorar mais determinadas questões.  

Para a interpretação dos dados coletados foi realizada uma análise e interpretação 

utilizando o método de análise de conteúdo de Bardin. Trata-se um de um “conjunto de técnicas 

de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
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dos conteúdos das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 2011, p.47). 

Sendo formada de três fases que são: pré-análise, exploração do material e o tratamento 

do material. A pré-análise é a fase de organização, da escolha dos documentos que se quer 

trabalhar, é a preparação do material, a segunda fase é a exploração do material, onde os dados 

serão codificados e classificados, no qual consegue obter um maior número de informações e a 

terceira fase é considerada como a de tratamento dos resultados, onde o pesquisador irá analisar 

os resultados e dar significado aos dados levantados. (BARDIN, 2011). 

Foram entrevistados os gestores dos campi do IF Sudeste MG. Pretendeu-se com estas 

entrevistas levantar, na visão de cada campus, as dificuldades encontradas para trabalhar com 

o PNAE e também os pontos de aprendizado.  

Nos campi que já trabalham com o programa (IF1 e IF2) foram entrevistadas pessoas 

que trabalham diretamente com o PNAE. No campus IF1, participaram da entrevista um 

servidor da licitação, que é responsável pela elaboração do edital da chamada pública, e dois 

nutricionistas. No campus IF2, participaram um professor que está ligado a CECAF do campus 

e uma nutricionista que também faz parte desta comissão. 

Já nos campi que não trabalham com o PNAE (IF3, IF4, IF5 e IF6), pelo menos não da 

maneira recomendada pela legislação, foram entrevistados em grupos, divididos por campus, 

os diretores gerais e diretores administrativos. Apenas no campus IF4 foi entrevistado somente 

o diretor administrativo, pois este se encontrava também como substituto do diretor geral. A 

escolha destes se deu por eles serem os responsáveis pela administração e execução dos recursos 

financeiros de seu campus.  

Foi entrevistado também o diretor de extensão (DEX) da reitoria pelo fato do PNAE ser 

trabalhado como projeto de extensão no IF Sudeste MG. Pretendia-se entrevistar o Pró-reitor 

de extensão, mas foi ele quem indicou que fosse entrevistado o diretor, pois este está mais 

engajado no assunto e trabalhando com a implementação do PNAE na Instituição com um todo. 

O Quadro 7 8 apresenta o perfil dos entrevistados em cada campus. 
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Quadro 8: Perfil dos entrevistados nos campi do IF Sudeste MG 

Campus Código Cargo Formação 
Idade 

(anos) 

Tempo 

Instituição 

(anos) 

Tempo 

Cargo 

(anos) 

Reitoria F1 

Diretor de 

extensão 

(DEX) 

Graduação em Geografia; 

Mestrado em Extensão Rural e 

Doutorado em Geografia 

32 5 2 

IF1 

F2 
Nutricionista 

1 
Nutrição 32 8 8 

F3 
Nutricionista 

2 

Graduação em Nutrição; 

Especialização em Nutrição, 

Obesidade e Transtornos 

Alimentares 

35 7 7 

F4 

Chefe da 

Seção de 

Licitação 

Graduação em Ciência da 

Computação; Mestrado em 

Extensão Rural 

38 9 10 

IF2 

F5 Nutricionista 
Mestrado em ciência e tecnologia 

de alimentos 
32 7 7 

F6 Professor 

Graduação em Zootecnista; 

Mestrado e Doutorado em 

Administração 

47 10 10 

IF3 

F7 Diretor Geral 
Graduação em Engenharia Elétrica 

e Licenciatura em Matemática 
47 8 3 

F8 
Diretor de 

Administração 

Técnico em Administração. 

Superior Incompleto em 

Administração Pública 

35 6 5 

IF4 F9 
Diretor de 

Administração 

Especialização em Contabilidade 

Pública e Gestão Pública 
37 4 3 

IF5 

F10 Diretor Geral Doutorado em Psicologia 38 7 1,5 

F11 
Diretor de 

Administração 

Graduação em Ciências Contábeis, 

Especialização em Contabilidade 

Pública e Gestão Pública 

37 9 3 

IF6 

F12 Diretor Geral 

Licenciatura Plena em História; 

Especialista em Metodologia do 

Ensino Superior; Mestrado em 

Educação 

56  5 

F13 
Diretor de 

Administração 

Graduação em Engenharia 

Elétrica; Mestrado em Engenharia 

Elétrica; Doutorado em Engenharia 

Elétrica 

38 8 5 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), com dados informados pelos entrevistados. 

 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente, entre os dias 27 e 29 de agosto de 2018, 

com exceção de uma realizada no dia 14 de novembro de 2018.  

Para realizar as entrevistas, foi solicitada autorização aos diretores gerais de cada 

campus e ao pró-reitor de extensão do IF Sudeste MG. A solicitação se deu por meio do termo 

de anuência (Apêndice A), sendo prontamente assinado por todos. 

Por conta do universo de entrevistas, foram elaborados três roteiros de entrevistas sendo 

um para o DEX da reitoria (Apêndice B), outro para os diretores de campus que trabalham com 
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o PNAE (Apêndice C), e, por fim, um para os diretores de campus que não trabalham com o 

PNAE (Apêndice D).  

As questões dos roteiros abordaram o conhecimento dos gestores quanto ao programa, 

sua legislação; a forma de compra dos produtos da agricultura familiar; o motivo pelo qual o 

campus não realiza a chamada pública; as dificuldades que as instituições encontram para 

implementar o programa; o local para os alunos se alimentarem; como o campus utiliza o  

recurso destinado para o PNAE; a visão dos gestores quanto a importância do programa; e se 

os gestores conhecem a agricultura familiar local. 

De maneira a se olhar o outro lado do objeto de estudo, foram realizadas também 

entrevistas com algumas organizações de apoio aos agricultores familiares nas cidades onde os 

campi (IF1, IF2, IF3, IF4, IF5 e IF6) estão localizados. São elas: Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG), Cooperativas, 

Associações de Agricultura Familiar, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Assalariados, e 

alguns agricultores familiares.  

Para realizar o contato com essas organizações, primeiro a pesquisadora realizou uma 

pesquisa no portal do Google para identificar o contato das EMATER’s dos municípios e se os 

mesmos contavam com organizações de movimentos da agricultura familiar. Já em contato com 

as EMATER’s foi novamente perguntado se o município contava com entidades de 

representação da agricultura familiar, e se eles poderiam indicar os contatos. 

No município onde se localiza o campus IF1, existe um Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais Assalariados e Agricultores Familiares, mas em contato por telefone, o representante 

informou que o Sindicato não trabalha com o PNAE. Segundo ele, o Sindicato realizou um 

trabalho junto com as comunidades rurais para as mesmas formassem associações, e que são 

essas que se mobilizam e participam diretamente das chamadas. Nesse sentido, foram 

entrevistados os representantes das associações. 

No município do campus IF2 não existem cooperativas e/ou associações de agricultura 

familiar, sendo que os agricultores participam das chamadas públicas como grupo informal13 

(representado pela EMATER). Assim, foram entrevistadas duas presidentes de comunidades 

rurais que participam das chamadas. Uma destas também é presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais Assalariados e Agricultores Familiares neste município.  

 
13 Grupo informal são agricultores familiares detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, 

organizados em grupos (BRASIL, 2013). 
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Já no município do IF3 foram realizadas as entrevistas com o extensionista agropecuário 

da EMATER e com os presidentes do Sindicato dos Produtores Rurais Assalariados e 

Agricultores Familiares e da Cooperativa da Agricultura Familiar. 

No município do campus IF4, em contato por telefone com o técnico responsável da 

EMATER deste município, o mesmo informou que não trabalha diretamente com PNAE, que 

a negociação é realizada diretamente entre as escolas e a associação, e que os serviços que são 

prestados aos agricultores são: emissão de DAP, mapeamento dos produtos e assistência 

técnica, e assim não teria interesse em realizar a entrevista. Em contato com a presidente da 

associação de agricultura familiar que trabalha com o PNAE, a mesma não teve interesse em 

realizar a entrevista. De qualquer forma, informou que a associação conta com 12 associados, 

que fornece alimentos através do PNAE para escolas municipais e estaduais da cidade, mas que 

não fornece para o IF4 e que os dirigentes dessa entidade nunca a procuraram.  

Já no município que se localiza o campus IF5, em contato por telefone, o representante 

da EMATER solicitou que o convite fosse enviado por e-mail. Foi perguntado então se o 

município conta com um sindicato dos trabalhadores rurais e/ou com cooperativa e/ou 

associação de agricultura familiar. Ele respondeu que tanto o convite quanto à solicitação de 

qualquer outra informação tinha que ser enviado via e-mail, ficando este e-mail sem respostas 

até o presente momento. 

No município que se localiza o campus IF6, foi entrevistado o presidente da Cooperativa 

da Agricultura Familiar e, na EMATER, um extensionista agropecuário. A cidade não conta 

com Sindicato dos trabalhadores rurais assalariados e agricultores familiares. 

O Quadro 9 apresenta o perfil das organizações da agricultura familiar que foram 

entrevistadas. Foi informado a esses entrevistados, que sua identificação não seria revelada 

nesse trabalho, e por isso está sendo utilizado um código para se referir a cada um deles. 
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Quadro 9: Perfil das organizações representativas da agricultura familiar 
Campus 

relacionado 

Tipo 

Organização 
Código Cargo Idade Escolaridade 

IF1 

EMATER F14 
Extensionista 

agropecuário II 
55 

Superior 

Completo e 

Especialização 

Associação de Produtores Rurais 

Trabalha com o PNAE 
F15 Presidente 45 

Ensino Médio 

Completo 

Associação de Produtores Rurais  

Não trabalha com PNAE 
F16 Presidente 48 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Associação de Produtores Rurais 

Não trabalha com PNAE 
F17 Presidente 20 

Superior 

Incompleto 

Associação de Produtores Rurais 

Não trabalha com PNAE 
F18 Presidente 53 Magistério 

Associação de Produtores Rurais 

Não trabalha com PNAE 
F19 Presidente 53 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

IF2 

EMATER F20 
Extensionista 

agropecuário II 
48 

Superior 

Completo 

EMATER F21 Secretaria 62 
Ensino Médio 

Completo 

Agricultora rural F22 

Presidente de 

comunidade 

rural  
44 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Agricultora rural F23 

Presidente de 

comunidade 

rural  
66 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Sindicato dos Produtores Rurais 

Assalariados e Agricultores Familiares 
F24 Presidente 44 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

IF3 

EMATER F25 
Extensionista 

agropecuário II 
57 

Superior 

Completo 

Sindicato dos Produtores Rurais 

Assalariados e Agricultores Familiares 
F26 Presidente 37 

Superior 

Completo 

Cooperativa da Agricultura Familiar F27 Presidente 53 
Ensino Médio 

Completo 

IF6 

Cooperativa da Agricultura Familiar F28 Presidente 53 
Ensino Médio 

Completo 

EMATER F29 
Extensionista 

agropecuário II 
43 

Superior 

Completo e 

Mestrado 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente, entre os dias 26 de abril de 2019 a 13 de 

maio de 2019. O roteiro abordou as questões a respeito do entendimento dos agricultores e/ou 

de seus representantes sobre o PNAE; se o programa trouxe benefícios para os agricultores, e 

se os mesmos aumentaram a sua produção para poder atender ao programa; se houve um 

fortalecimento dos agricultores que participam do programa; e as dificuldades enfrentadas para 

fornecer para o IF Sudeste MG (Apêndice E). 
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Para a pesquisa com as organizações de apoio aos agricultores familiares foram 

empregados os mesmos procedimentos usados para realizar as entrevistas com os gestores do 

IF, ou seja, todos os entrevistados foram contatados via e-mail e telefone, e convidados a 

participar da entrevista presencial. Ao iniciar as entrevistas, o pesquisador agradeceu a presença 

do entrevistado, apresentou os objetivos e a dinâmica da entrevista, solicitou a autorização para 

a gravação, e esclareceu o anonimato a ser adotado em relação aos participantes. Cada 

participante também assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice F), 

dando autorização para utilização das falas e informações abordadas nesta dissertação. 

Na sequência às entrevistas, é apresentado o processo usado pelo campus IF2 para 

utilizar os recursos do PNAE, no qual são executados para a aquisição dos alimentos da 

agricultura familiar, sendo este construído a partir da observação participante da pesquisadora, 

pois, como já mencionado, a mesma participa como membro da CECAF e trabalha com o 

PNAE no campus. 

 

3.4 Resultados 

 

3.4.1 Entrevistas com os gestores dos campi do IF Sudeste MG 

Nestas entrevistas tentou-se identificar as dificuldades que os gestores enfrentam para 

fazer uso dos recursos do FNDE para o PNAE e aquisição de produtos da agricultura familiar 

e os pontos de aprendizado dos campi que fazem uso dos recursos.  

O Quadro 10 foi construído através de relato dos gestores dos campi, o qual sintetiza a 

realidade vivenciada por cada campus, procurando assim apresentar um panorama de cada 

campus. 
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Quadro 10: Panorama dos campi do IF Sudeste MG 
 IF1 IF2 IF3 IF4 IF5 IF6 

Número de 

alunos 
3.780 2.768 1.132 930 1.105 5.992 

Número de 

cursos 

(graduação, 

técnico e técnico 

integrado) 

19 19 12 9 9 16 

Disponibilidade 

de refeitório 
Sim Sim Sim Não Não Sim 

Serviço de 

alimentação 
Próprio Próprio Terceirizado Terceirizado 

Não oferece 

alimentação 

aos alunos 

Terceirizado 

Disponibilidade 

de nutricionista 
Sim Sim Não Não Não Não 

Número de 

refeições 

servidas*  

203.421 125.654 N/D N/D N/D N/D 

Tipo de 

Refeições 

Café da Manhã 

Almoço 

Café da Tarde 

Jantar 

Almoço 

Jantar 

Café da 

manhã 

Almoço 

Almoço - 
Almoço 

Jantar 

Conhecimento da 

AF Local** 
Não Sim Não Não Não Não 

Aplicação dos 

30% dos 

recursos PNAE 

na AF Local 

Sim Sim Não Não Não Não 

Fonte: Elaborado pela autora com dados das entrevistas com os gestores dos campi do IF Sudeste MG (2018). 

Obs.:  

*Não foram consideradas as refeições terceirizadas. 

** Muitas vezes o contato é feito apenas com representante da associação, o que não significa um real 

conhecimento da realidade da agricultura familiar local 
 

Conforme já citado nesse trabalho e apresentado no Quadro 10, os campi IF1 e IF2 são 

os únicos no IF Sudeste MG que realizam o processo de chamada pública para aquisição de 

produtos da agricultura familiar com recurso do PNAE, assim conseguindo aplicar os 30% do 

recurso conforme legislação (Lei 11947/ 09). É interessante pontuar que os campi IF1 e IF2 

oferecem cursos na área de ciências agrárias e contam com projetos de extensão com 

agricultores. 

Como pode ser visto pelo Quadro 10, apenas os campi IF1 e IF2 possuem a 

disponibilidade do profissional de nutrição em seu quadro de servidores, lembrando que, 

conforme legislação (Lei 11.947/2019, Resolução/CD/ FNDE/ MEC n. 26/ 2013), os cardápios 

da alimentação escolar devem ser elaborados pelo profissional de nutrição, sendo, portanto, sua 

participação obrigatória. 

Os campi IF1 e IF2 também são os únicos que possuem refeitório estruturado com 

materiais e equipamentos, no qual conseguem manipular alimentos, e por isso conseguem 
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colocar nas chamadas públicas uma variedade maior de itens e beneficiar um número maior de 

agricultores familiares. 

A maioria dos campi não conhece a agricultura local, com exceção do campus IF2, o 

que acaba por gerar uma dificuldade adicional para elaborar a chamada pública, pois não 

conhecendo o que é produzido na região, a EEx. não saberá quais itens podem ser colocados na 

chamada pública e assim correndo o risco de realizar um processo sem sucesso. 

Os responsáveis pela elaboração da chamada pública do campus IF1 não conhecem a 

agricultura familiar local, conforme foi exposto no Quadro 10, mas conseguiram realizar a 

compra dos produtos da agricultura familiar, pois o município conta com uma Associação de 

Produtores da Agricultura Familiar que já participa de outras chamadas públicas, assim o 

contato foi feito somente com o presidente.     

 Considerando as respostas das entrevistas realizadas com os gestores dos campi e o 

DEX do IF Sudeste MG, podem ser extraídas algumas conclusões. Em primeiro lugar, a partir 

da realidade apresentada no Quadro 10, pode-se concordar com a fala do DEX (F1) de que a 

implementação do PNAE no IF Sudeste MG tem que considerar e respeitar as diferentes 

realidades de cada campus. 

Ao entrevistar os responsáveis pelos campi que fazem uso dos recursos do FNDE 

destinado para o PNAE e adquirem produtos da agricultura familiar, os entrevistados citaram 

que depois que começaram a trabalhar com o programa no campus, foi possível identificar 

alguns benefícios. 

Dentre os benefícios, foi citado por F2 (campus IF1) que com o programa os alunos 

tiveram a oportunidade de desfrutar de uma alimentação mais saudável com produtos de 

qualidade, sem agrotóxicos e que houve um aumento da variedade de alimentos no cardápio: 

“Por causa da aquisição dos produtos do PNAE começamos a inserir fruta no café da tarde, que 

é servido para os alunos que terão aula no campo. Agora é servido pão com margarina, café e 

fruta”. 

Foi citado por F6 (campus IF2) que o IF Sudeste MG trabalhando com o PNAE está 

contribuindo com o desenvolvimento local, atendendo assim a um dos objetivos da criação dos 

IF’s, que é oferecer ensino, pesquisa e extensão a comunidade. Ele vê como de grande 

importância o elo que o programa proporciona entre a instituição e a agricultura familiar da 

região.  

Continuando em sua fala, F6 (campus IF2) relata que a cada chamada pública 

conseguem melhorar o processo, o que facilita a operação do programa. Ele citou também que 

em 2018 foi elaborado um calendário de entrega para melhor planejamento dos agricultores e 
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da instituição. A entrega é feita por comunidade, assim facilitando para os produtores que não 

tem carro possam se organizar coletivamente para entregar seus produtos. Foi criado também 

um grupo no WhatsApp para que a instituição possa se comunicar melhor com os agricultores 

e realizar os pedidos dos alimentos.  

A partir das entrevistas com os gestores, pode-se consolidar também as dificuldades que 

eles enfrentam para fazer uso dos recursos do FNDE para o PNAE e adquirir os produtos da 

agricultura familiar.  

Uma dessas dificuldades foi o desconhecimento sobre o PNAE e sua legislação, em 

especial sobre o processo de compras. Os gestores F8 (campus IF3) e F10 (campus IF5) 

relataram que conhecem o programa, pois o campus recebe recurso destinado para este fim, 

mas não sabem como é o processo de execução deste recurso.  

No entanto, foi citada nas entrevistas pelos gestores F7 (campus IF3) e F12 (campus 

IF6) a participação em cursos de capacitação. Destacando-se os cursos na modalidade à 

distância sobre a Gestão do PNAE e do PAA, e o II Seminário Nacional sobre PNAE e PAA 

nas Instituições da Rede Federal promovidos pelo IF Sul de MG. Acrescenta-se ainda a fala do 

F12 (campus IF6), que relatou a importância de ter participado do curso de capacitação e do 

seminário, pois após isso foi possível dar andamento no processo para a chamada pública no 

seu campus. 

Pode ser considerado que o desconhecimento na forma de execução de um recurso 

específico como é o caso do PNAE pode levar o gestor a executar o recurso de forma errada ou 

até devolvê-lo, o que acontece nos campi IF3, IF4, IF5 e IF6, fazendo com que a instituição 

corra o risco de sofrer sanções dos órgãos de controle.   

Por outro lado, é apontado por F1 (Reitoria), como uma das prováveis dificuldades de 

implementar o PNAE no IF Sudeste MG, a falta de comprometimento das pessoas, 

principalmente a do gestor, pois por ser um processo novo precisa ter pessoas empenhadas na 

causa. Isso corrobora a pesquisa de Raimundo (2017), que aponta o apoio institucional, a 

capacitação e o comportamento dos atores como fatores críticos à implementação do PNAE na 

instituição. 

Nesse sentido, F4 (campus IF1) diz que vê como dificuldades para trabalhar com o 

programa: a burocracia administrativa, a qual considera um grande gargalo, a falta de tempo e 

disponibilidade para melhor elaborar o edital, e o fato do sistema de compras do governo14 

 
14 Comprasnet SIASG (Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais) é um sistema utilizado pelo 

governo federal para realizar seus processos de compra e aquisição de materiais e serviços, possui abrangência 

nacional. 
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(Comprasnet SIASG) não estar preparado para o programa, pois no sistema não se tem a opção 

de incluir a chamada pública.  

É importante apontar que todas as compras dos governos Federal, Estadual e Municipal 

são obrigadas a usar a Lei 8666/1993, a qual institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública. Já o processo de aquisição do PNAE tem legislação própria, e não é 

obrigado a seguir o processo licitatório tradicional, podendo sua aquisição ser realizada por 

chamada pública. Assim por se tratar de um processo novo, é exigido estudo e dedicação para 

conhecer sua legislação e procedimentos para conseguir executar a compra corretamente.  

Foi levantado por F7 (campus IF3), F11 (campus IF5) e F12 (campus IF6), como uma 

das dificuldades para trabalhar com o PNAE, a falta do profissional de nutrição no quadro de 

servidores do campus. 

É importante salientar que, conforme consta na Resolução/CD/FNDE/MEC nº 26/2013, 

as ações de alimentação escolar devem ser realizadas por nutricionista habilitado que deverá 

assumir a responsabilidade técnica do programa, citando suas atribuições: 

  

I – realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional 

dos estudantes; 

II – planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação 

escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da 

população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando 

desde a aquisição dos gêneros alimentícios, o preparo, a distribuição até 

o consumo das refeições pelos escolares; e 

III – coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a 

coordenação pedagógica da escola, ações de educação alimentar e 

nutricional (FNDE, 2013, p. 7). 

 

Assim pode ser considerado de grande importância a participação do profissional de 

nutrição no processo de execução do PNAE na instituição. Lembrando conforme foi citado 

neste trabalho que somente os campi IF1 e IF2 contam em seu quadro de servidores com o 

profissional de nutrição, sendo que o campus IF1 conta com duas nutricionistas e o IF2 com 

três. Há de ser ressaltado que essas nutricionistas participam ativamente de todas as etapas de 

execução do programa em seus campi. 

Os entrevistados F7 (campus IF3) e F12 (campus IF6) alegam como dificuldade a 

indisponibilidade no campus de um local estruturado com equipamentos e materiais adequados 

para manipulação dos alimentos, no qual conseguiriam preparar os produtos comprados dos 

agricultores. Ligado a este apontamento está também a indisponibilidade de um local adequado 

para os alunos realizarem as refeições, a qual foi apontada por F9 (campus IF4) e F11 (campus 



71 

 

IF5), sendo destacado pelo F11 (campus IF5) que isso é uma grande preocupação, pois seu 

campus se localiza distante da cidade e conta somente com uma cantina na qual o aluno pode 

comprar algum alimento. 

Através das entrevistas é possível concluir, dentre outras coisas, que o processo de 

compra no IF Sudeste MG precisa estar bem definido e formalizado de maneira a suprir a falta 

de informação e conhecimento dos gestores sobre como trabalhar com o recurso do PNAE em 

seu campus e adquirir os produtores da agricultura familiar. 

 

3.4.2 Entrevistas com as organizações de apoio aos agricultores familiares 

 

Pretendeu-se com as entrevistas levantar as dificuldades dos agricultores familiares em 

participar das chamadas públicas dos campi do IF Sudeste MG, assim como coletar eventuais 

críticas em relação à atuação do IF Sudeste MG nessa temática. 

Participaram destas entrevistas algumas organizações de apoio ao agricultor familiar, 

que se localizam nos municípios onde se situam os campi (IF1, IF2, IF3, IF4, IF5 e IF6), sendo 

elas: EMATER’s, Cooperativas, Associações de Agricultura Familiar, Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais Assalariados, e os próprios agricultores familiares.  

O Quadro 11 apresenta um panorama geral das organizações participantes, totalizando 

12 (doze) entidades, não considerando a participação das EMATER’s. Conforme citado pelos 

seus representantes, a EMATER não trabalha diretamente com o PNAE, mas sim indiretamente 

oferecendo serviços como: emissão de DAP, assistência técnica ao agricultor familiar, e envio 

de editais para as cooperativas, associações e sindicatos dos produtores rurais. 

A única exceção fica por conta de F20 (campus IF2), que se trata de um representante 

de EMATER, pois no município onde ele se encontra não existem cooperativas e/ou 

associações de produtores da agricultura familiar. Neste caso, é a EMATER quem organiza os 

documentos, elabora o projeto e envia para as EExs a relação dos agricultores interessados em 

participar das chamadas públicas. Neste caso, os agricultores participam das chamadas como 

grupo informal15. 

  

 
15 Grupo informal são agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, 

organizados em grupos (BRASIL, 2013). 
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Quadro 11: Panorama geral das organizações de apoio aos agricultores familiares 

 
Campus IF1 

(trabalha com o PNAE) 

Campus IF2 

(trabalha com o 

PNAE) 

Campus 

IF3 

(Não 

trabalha 

com o 

PNAE 

Campus 

IF6 

(Não 

trabalha 

com o 

PNAE 

Entidades F15 F16 F17 F18 F19 F20 F22 F23 F24 F26 F27 F28 

Organização oferece 

assistência gerencial/ 

administrativa 

Sim Não Sim Não Não Sim Não Não Sim Sim Sim Sim 

Organização oferece 

assistência na 

comercialização 

Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Organização oferece 

assistência para obter 

financiamento 

Sim Não Não Não Não Sim Não Não Não Sim Não Não 

Agricultor trabalha 

com o PNAE 
Sim Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Agricultor aumentou 

a sua produção para 

fornecer para o PNAE 

Sim N/A N/A N/A N/A Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Agricultor melhorou a 

renda depois de 

trabalhar com PNAE 

Sim N/A N/A N/A N/A Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Agricultor fornece 

para o IF Sudeste MG 
Sim N/A N/A N/A N/A Não Sim Sim Não Não Não Não 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas das entrevistas (2019). 

*N/A- não se aplica 

 

Através do Quadro 11, pode ser constatado que a maioria dos agricultores que foram 

entrevistados já fornece para o PNAE, mas somente os entrevistados F15, F20, F22, F23, F24 

quem fornecem para o IF SUDESTE MG.   

 Foi possível perceber, de acordo com o Quadro 11 e pela fala dos entrevistados, que o 

agricultor por meio do PNAE conseguiu aumentar e diversificar sua produção. A fala de F15 

(campus IF1) representa bem esse ponto: “os agricultores tentam plantar mais o que é pedido 

nas chamadas, assim consegue fornecer mais itens para as escolas”. 

Ponciano (2017) afirma que o mercado institucional estimula a diversificação dos 

alimentos, assim atendendo a necessidade das escolas em elaborar cardápios mais variados, e 

ainda, contribui com o fortalecimento sustentável do comércio da agricultura familiar. 

Pode-se verificar também (Quadro 11) que depois que o agricultor começou a trabalhar 

com o PNAE, houve melhoria na sua renda. Foi interessante ver a satisfação dos entrevistados 

ao relatar às conquistas que conseguiram através do fornecimento para o programa. Eles fizeram 

questão de contar histórias de vizinhos e parentes sobre a melhoria de vida após a participação 

no programa.  
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F15 (campus IF1) diz que antes do PNAE a maioria dos agricultores trabalhava para 

grandes produtores, e que hoje, a maioria tem terra própria, e trabalha para eles mesmos: [...] 

hoje boa parte da região tem um micro trator, quem não tem uma tobata tem um caminhozinho 

para realizar as entregas, tem sua casa própria para morar [...].  

F22 (campus IF2) confirma a melhoria na renda quando relata que com o dinheiro dos 

produtos que vendeu para o PNAE conseguiu comprar um notebook, um telefone rural, um 

freezer de 400 L: [...] agora com o PNAE à gente consegue comprar uma roupinha 

melhorzinha, pagar um táxi para gente vim para rua, estas coisas que facilitou [...]. 

Assim pôde-se identificar como o programa é importante para a vida dos agricultores, 

uma vez que por meio do PNAE eles conseguiram sua independência financeira, melhoraram 

de vida, investiram em suas propriedades. 

Por outro lado, foi possível perceber também nas entrevistas que os agricultores 

encontram dificuldades para trabalhar com o PNAE. Uma das dificuldades mencionadas é o 

problema de logística. Muitos agricultores não têm condições de realizar as entregas nas 

escolas, ou por não possuírem carro próprio, ou pela quantidade reduzida de produtos solicitada 

pela escola, o que inviabiliza a logística do produtor. 

Acrescenta-se ainda, como foi citado por alguns entrevistados, que algumas escolas 

colocam nas chamadas públicas itens que não são produzidos na região. Segundo F17 (campus 

IF1), se as escolas antes de elaborarem o cardápio, se reunissem com os agricultores para saber 

quais produtos são produzidos, os agricultores conseguiriam ofertar 100% da chamada.  

Assim, a simples inclusão do produto na chamada, sem conhecer a realidade da 

agricultura familiar local, pode tornar esse processo muito pouco eficaz, fazendo com que a 

chamada pública fique deserta e assim resultando muitas vezes em frustração da compra destes 

produtos.  

Foi relatado por F14 (campus IF1) a falta de apoio do Estado para trabalhar com o 

PNAE, pois o governo estabeleceu a lei, mas não ofereceu um aparato a mais para as escolas 

operarem o programa. Conforme observação participante, pode-se verificar que muitas das 

instituições que recebem recursos do PNAE não contam com toda a estrutura, tanto física como 

de pessoal, para atender o programa, o que leva muitas vezes a instituição a não conseguir ou 

não ter interesse em implementar o programa. 

Combinando com F14, foi mencionado também pelos entrevistados F18 (campus IF1) 

e F29 (campus IF6) que um dos problemas em implementar o programa nas escolas é a falta de 

sensibilização dos gestores, bem como a resistência deles em relação ao programa. 
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Perguntado às organizações que participam das chamadas públicas, se já houve interesse 

ou procura por parte dos campi do IF Sudeste MG que não trabalham com o PNAE, em realizar 

a chamada pública com eles, a resposta de consenso foi a de que nunca foram procurados para 

esse fim. Eles citam que entregam para várias escolas estaduais, municipais, para o exército e 

colégios do governo federal, porém não para o campus do IF Sudeste MG.  

De maneira complementar, F27 (campus IF3) relata que a cooperativa tem uma parceria 

com o IF3, mas nunca foi procurada para participar de chamada pública do campus. Conforme 

relatado, esta parceria começou como uma rede de entrega de produtos agroecológicos, e como 

fruto da parceria, agora o município cedeu um espaço para organizarem uma feira de produtos 

da agricultura familiar. Este projeto atende cerca de 30 famílias agricultoras, por meio do qual 

também é ofertado cursos de capacitação para estas famílias. 

Existe também a falta de interesse dos agricultores que não participam do programa, 

como foi relatado por alguns entrevistados. Segundo F22 (campus IF2), o sindicato incentiva 

os agricultores a participar, informa quando vai ter as chamadas públicas, mas muitas vezes 

eles mencionam que não têm tempo, que é muita burocracia, e que por isso não participam das 

reuniões.  

F17 (campus IF1) relata que muitos dos agricultores acham mais fácil entregar seus 

produtos para a Central de Abastecimento de Minas Gerais (CEASA-MG), pois os mesmos 

conseguem entregar uma quantidade maior de produtos e recebem o pagamento na hora. Muitos 

destes produtores não têm capital de giro e por isso ficam dependentes do CEASA-MG como 

fonte de recursos. É importante destacar que o município no qual se localiza o campus IF1 conta 

com três centrais de abastecimentos da CEASA-MG assim criando para os agricultores um 

mercado no qual eles conseguem escoarem seus produtos facilmente. 

É importante destacar que muitas das dificuldades aqui identificadas foram citadas, 

tanto pelas organizações que trabalham com o PNAE, quanto pelas que não trabalham, ou seja, 

estes obstáculos são enfrentados por todas as organizações. 

Como conclusão dessa etapa existem alguns pontos que podem ser incluídos no 

processo do IF Sudeste MG no uso dos recursos do PNAE para a aquisição dos alimentos da 

agricultura familiar, podendo ser citado o conhecimento prévio da produção local, a elaboração 

da lista de entrega dos produtos, promoção da logística conjunta de entrega dos produtos, 

fomento de organização coletiva dos produtores em torno da EMATER para que possam 

enfrentar a burocracia de emissão da DAP e participação nas chamadas públicas. 
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Na seção seguinte é apresentado o mapeamento do processo atual usado pelo campus 

IF2 para o uso dos recursos do FNDE para o PNAE e para a aquisição dos alimentos da 

agricultura familiar. 

 

3.4.3 Mapeamento do processo utilizado pelo IF2 para o uso dos recursos do FNDE para 

o PNAE e para aquisição dos alimentos da agricultura familiar 

 

O mapeamento de processos permite que a organização conheça seus procedimentos, 

permitindo identificar os processos essenciais da empresa de maneira compactada, sendo 

possível eliminar atividades desnecessárias e simplificar as operações essenciais (REIS; 

BLATTMANN, 2004; DE PINHO, 2007; MULLER; DIESEL; SELLITTO, 2010).  

Diante do exposto e usando da observação participante, foi possível construir o processo 

que o campus IF2 emprega para usar os recursos do FNDE destinados para o PNAE e assim 

adquirir alimentos da agricultura familiar (Quadro 12). Lembrando que o campus IF2 realiza a 

chamada pública desde o ano de 2014. Vale destacar que o processo de uso dos recursos do 

FNDE para o PNAE contempla também a agricultura empresarial, no entanto, como esse 

subprocesso não é foco do estudo, ele não será tratado aqui. 

Para conseguir construir o seu procedimento de utilização dos recursos do FNDE, o IF2 

consultou as legislações (Lei 11.947/2009, Resolução CD/FNDE/MEC n. 26/2013), que diz 

como deve ser executado o recurso, assim como os manuais disponibilizados pelo IF Sul de 

MG e pelo FNDE. 
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Quadro 12: Processo utilizado pelo IF2 para o uso dos recursos do FNDE para o PNAE e para 

aquisição dos alimentos da agricultura familiar 
Passos Processo Forma de executar 

1 

Criação da 

Comissão 

Especial de 

Compras 

A nutricionista solicita ao gabinete do diretor geral (oficialmente) a emissão da portaria 

designando os servidores para comporem a Comissão Especial de Compras da Agricultura 

Familiar (CECAF). O diretor geral confecciona o ato legal (portaria) com o nome dos 

membros que irão compor a comissão. Geralmente faz parte da comissão: um professor 

representante do Núcleo de Estudos em Agroecologia (NEA), um servidor do setor de 

licitações, uma nutricionista e um contador do campus. 

2 

Conhecendo o 

agricultor 

familiar local 

A CECAF por intermédio de contato com a EMATER e Sindicato dos Produtores Rurais 

Assalariados e Agricultores Familiares do município marca uma reunião com os agricultores 

familiares locais para conhecer a disponibilidade e diversidade de produtos que estes têm 

para oferecer. 

Nessa reunião os agricultores informam os alimentos que produzem e a quantidade que eles 

conseguem ofertar. 

3 

Elaboração da 

lista de produtos 

e calendário de 

entrega 

A nutricionista é quem elabora a relação dos alimentos, descrição e quantidades, que irão 

entrar na chamada pública de acordo com a oferta de produtos que os agricultores 

informaram na reunião. A descrição desses produtos é realizada com o maior número de 

detalhes possível, quanto a sua quantidade, a unidade de fornecimento, e o regime de 

fornecimento (diário, mensal, quinzenal) para que não deixe dúvidas aos agricultores que 

irão participar do processo. 

4 
Pesquisa de 

preços 

Essa pesquisa de preços é realizada com agricultores que participam da feira livre da cidade 

e em mercados locais. Depois de realizada a cotação, a nutricionista faz a média dos preços, 

e esses preços serão informados no projeto básico. A CECAF conta com a parceria do NEA 

para realizar a pesquisa de preços e contato com os agricultores. 

5 

Elaboração do 

processo da 

chamada pública 

A CECAF protocola o pedido de abertura do processo, no qual é gerado um número, esse 

processo é realizado por chamada pública. No projeto básico serão informadas todas as 

especificações dos alimentos a serem adquiridas, definição de preços, as condições de 

entrega e periodicidade, e a forma de contratação. No edital constarão todas as regras de 

como será selecionada a proposta vencedora. 

6 Análise jurídica 

Montado todo o processo, este é encaminhado para a procuradoria do IF Sudeste MG para 

que possam ser analisados todos os documentos e dar seu parecer jurídico. Quem faz esse 

encaminhamento é o servidor da licitação que faz parte da CECAF. Ele encaminha o 

processo para o gabinete do diretor geral do campus, solicitando que se faça o 

encaminhamento do mesmo para a procuradoria do IF Sudeste MG. 

7 

Publicação do 

edital da 

chamada pública 

Após o retorno do processo com a aprovação jurídica, é marcado o dia e o horário a ser 

realizada a chamada pública. No IF2 o processo de chamada pública é realizado uma vez no 

ano, o edital é divulgado no site da instituição, enviado para a EMATER do município e 

para o Sindicato dos Pequenos Produtores, distribuído na feirinha do município e publicado 

no portal Compras Agricultura Familiar, do governo federal. 

8 

Recebimento 

dos projetos de 

venda 

Para participar do processo da chamada pública, o agricultor deve apresentar dois envelopes 

à CECAF: um contendo os documentos de habilitação detalhados no edital; e no outro 

envelope, o projeto de venda assinado pelo representante legal, contendo o preço unitário e 

total dos produtos que irá ofertar, e demais informações solicitadas no edital. O modelo do 

projeto de venda que o agricultor deve apresentar vem em anexo ao edital. 

9 
Sessão pública 

de julgamento 

No dia e horário marcado, a CACEF se reúne, analisa os documentos entregues e as 

propostas. 

Após a CECAF analisar os documentos apresentados e as propostas de vendas, é redigida 

uma ata da sessão, relatando todos os atos administrativos e o resultado das propostas 

vencedoras. Toda conduta e ações tomadas na sessão devem estar de acordo com o previsto 

no edital. 

10 Homologação 

Com o resultado das propostas vencedoras, a dispensa é registrada sistema Comprasnet 

SIASG, seguindo o mesmo trâmite de um processo de dispensa tradicional. O resultado da 

chamada é publicado no site da Instituição para dar maior publicidade e legalidade ao ato. 

Em sua chamada pública o IF2 pede somente produtos in natura, assim ele não tem o habito 

de solicitar amostras de produtos. 

11 
Emissão da nota 

de empenho 

Concluída a etapa de homologação o processo é encaminhado para o setor de execução 

orçamentária para que possam emitir a nota de empenho e esta ser arquivada junto ao 

processo. 

12 Contrato 

Emitida a nota de empenho o processo é enviado para o setor de contratos, onde os 

agricultores vencedores são convocados para a assinatura do mesmo. O contrato a ser 

assinado deve ser o mesmo da minuta que foi divulgada nos anexos do edital. Colhida a 

assinatura, o contrato deve ser registrado no sistema Comprasnet SIASGSICON, onde irá 

ser publicado no Diário Oficial da União (DOU), esta publicação deve ser juntada ao 

processo. Após publicação, os agricultores já podem efetivamente fornecer para o IF2. 
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13 Fornecimento 

Depois da assinatura do contrato, a nutricionista junto com o NEA, entra em contato com os 

agricultores para poderem combinar as entregas dos alimentos (as quantidades, os dias, os 

alimentos). A nutricionista quem é a responsável pelo recebimento e aprovação dos 

produtos. Os produtos estando de acordo com o pedido, a nutricionista assina o termo de 

recebimento e atesta a nota fiscal e encaminha para o setor financeiro do campus. 

14 Pagamento 

Uma vez enviada à nota fiscal para o setor financeiro, é realizado o pagamento aos 

agricultores. Para que o setor financeiro consiga realizar o pagamento ao agricultor, é 

consultada a certidão negativa de quitação dos tributos federais do agricultor para verificar a 

regularidade fiscal da pessoa física, ou seja, se o agricultor não tem nenhuma dívida com o 

governo federal.  A conta bancária onde será realizado o pagamento para o agricultor precisa 

estar no nome do agricultor que participou da Chamada pública. 

Fonte: Elaborado a partir da observação participante da pesquisadora (2018). 

 

Através do processo usado pelo IF2, foi possível elaborar um fluxograma do mesmo 

(Figura 4). Para a construção deste utilizou-se o Software de uso livre denominado Bizagi 

Modeler, reconhecido pela Object Management Group (OMG), que é uma organização 

internacional de padrões de tecnologia (OMG, 2019). 
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Figura 4 - Fluxograma do processo utilizado pelo IF2 para o uso dos recursos do FNDE para o PNAE e para aquisição dos alimentos da 

agricultura familiar 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Conforme o processo no Quadro 12 e o fluxograma apresentado na Figura 4, para iniciar 

o processo de aquisição dos produtos da agricultura familiar, a nutricionista do campus IF2 

solicita ao gabinete a emissão da portaria onde serão designados os servidores que irão compor 

a CECAF.  

O diretor geral confecciona a portaria com os nomes dos servidores que irão fazer parte 

da comissão. Geralmente esta comissão é formada por um servidor que trabalha no setor de 

licitação, um contador, uma nutricionista, um professor que trabalha com o NEA. São 

escolhidos estes setores por terem conhecimento dos procedimentos que podem ser tomados na 

hora de montar e executar o processo do PNAE. 

Depois de publicada a portaria, é marcada uma reunião com os agricultores familiares 

locais para conhecer a disponibilidade e diversidade de produtos que estes têm para oferecer. 

Nesta reunião os agricultores informam os alimentos que produzem e a quantidade que eles 

conseguem ofertar. 

Após este levantamento, a nutricionista elabora a relação de itens que irão entrar na 

chamada pública de acordo com a oferta de produtos que os agricultores informaram na reunião. 

Com a relação dos itens pronta é realizada a pesquisa de preço onde será levantado o preço 

médio que será usado na chamada pública. 

Com estas informações em mãos, a CECAF monta o processo da chamada pública, onde 

consta o projeto básico contento a descrição detalhada dos alimentos a serem adquiridos, 

definição de preço, as condições de entrega e periodicidade, e a forma de contratação.  

Montado todo o processo, o mesmo é encaminhado para a procuradoria do IF Sudeste 

MG para que possa ser analisado e emitido o parecer jurídico. Após a aprovação jurídica, é 

marcado o dia e o horário a ser realizada a chamada pública. 

No dia e horário marcado, a CACEF se reúne, analisa os documentos e as propostas 

entregues pelos agricultores. Após analisados os documentos, é redigida uma ata da sessão, 

relatando todos os atos administrativos e o resultado das propostas vencedoras. 

Em seguida o resultado é lançado no sistema Comprasnet SIASG, e o processo é enviado 

para diretor geral para que este homologue o resultado. O resultado da chamada é também 

publicado no site do IF2 para dar maior publicidade e legalidade ao ato. 

Após o processo, é encaminhado para o setor de execução orçamentária para que possa 

ser emitida a nota de empenho. Em seguida o processo é enviado para o setor de contratos, onde 

é providenciado o contrato, e os agricultores vencedores são convocados para a assinatura do 

mesmo. 
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Colhida as assinaturas, o contrato deve ser registrado no sistema Comprasnet 

SIASGSICON, onde será publicado no DOU. Após assinatura, os agricultores já podem 

efetivamente fornecer para o IF2.   

Com os contratos assinados, a nutricionista junto com o NEA, entra em contato com os 

agricultores para poderem combinar as entregas dos alimentos (as quantidades, os dias, os 

alimentos).  

A nutricionista quem é a responsável pelo recebimento e aprovação dos produtos. Os 

produtos estando de acordo com o pedido, a nutricionista assina o termo de recebimento e atesta 

a nota fiscal, e encaminha para o setor financeiro do campus. 

Para facilitar as entregas, o IF2 elaborou um calendário de entregas e criou um grupo no 

aplicativo WhatsApp para fazer contato com os agricultores, onde é informado toda semana os 

produtos que deverão ser entregues e as quantidades. 

Com a entrega da nota fiscal ao setor financeiro, é efetuado o pagamento. Para que o 

setor financeiro consiga realizar o pagamento ao agricultor, é consultada a certidão negativa de 

quitação dos tributos federais do agricultor para verificar a regularidade fiscal da pessoa física, 

ou seja, se o agricultor não tem nenhuma dívida com o governo federal. 

 

3.4.4 Análise do processo utilizado pelo IF2 para o uso dos recursos do FNDE para o 

PNAE e para aquisição dos alimentos da agricultura familiar 

 

Utilizando-se das planilhas de Mapeamento de Processo, elaborada pela empresa Stracta 

Consultoria (2018), foi possível oferecer um detalhamento do processo atual, e principalmente 

uma análise geral e dos riscos envolvidos no processo, objetivando apontar pontos de melhoria. 

No Quadro 13 é apresentado o detalhamento do processo atual utilizado pelo IF2. 

 

Quadro 13: Detalhamento do processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e para 

aquisição de produtos da agricultura familiar. 
Item Características Descrição 

1 Objetivo 
Fazer uso de 100% dos recursos do PNAE, com a aplicação de pelo menos 30% na 

aquisição de produtos da agricultura familiar  

2 Participantes 

Diretor de campus, nutricionista, um professor de agroecologia que representa o 

NEA, um servidor da licitação, um servidor da contabilidade, setor de execução 

orçamentária, setor de contratos, setor financeiro, setor jurídico, procuradoria. 

3 
Dono do 

processo 

Até a fase de homologação da chamada pública, o projeto é de responsabilidade da 

CECAF. Após, o processo é de responsabilidade do setor de contratos até o 

vencimento do contrato.  

4 Recursos 

Infraestrutura: Instalações da EEx 

Equipamentos: Telefone, computador 

Internet, Aplicativo de celular (WhatsApp), Site institucional, Jornal de Circulação 

Local 
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5 Sistema (s) Comprasnet SIASG, SIAFI, Comprasnet SIASG SICON 

6 Entradas Disponibilidade de recursos do PNAE 

7 Saídas Compra da agricultura familiar realizada com sucesso 

8 
Regras de 

negócio 

• No mínimo 30% dos recursos do PNAE tem que ser destinados à agricultura 

familiar; 

• A compra pode ser realizada por chamada pública; 

• Documentos para habilitação das propostas dos fornecedores individuais, 

detentores de DAP física, não organizados em grupo: CPF; o extrato da DAP 

Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias; o 

projeto de vendas com assinatura do agricultor participante; a prova de 

atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; a 

declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda; 

• Documentos para habilitação das propostas dos grupos informais de 

agricultores familiares participantes, detentores de DAP física, organizados 

em grupo: CPF; o extrato de DAP física de cada agricultor participante, 

emitido nos 30 dias; o projeto de vendas com assinatura da todos os 

agricultores; a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 

quando for o caso; declaração de que os gêneros alimentícios a serem 

entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto 

de venda; 

• Documentos para habilitação dos grupos formais, detentores de DAP 

Jurídica: CNPJ; o extrato de DAP jurídica para associações e cooperativas, 

emitidos nos últimos 30 dias; FGTS; Cópia do estatuto e ata de posse da atual 

diretoria da entidade registrada no órgão competente; declaração de que os 

gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores 

familiares relacionados no projeto de venda; prova de atendimento de 

requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

• O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, três 

mercados em âmbito local, territorial, estadual ou nacional, nessa ordem, 

priorizando a feira do produtor da agricultura familiar, quando houver; 

• Na definição dos preços a EEx. deverá considerar todos os insumos exigidos 

na licitação e/ou chamada pública, tais como: despesas de frete, embalagens, 

encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto; 

• Cardápio deve ser elaborado pela nutricionista. Na elaboração deverá respeitar 

as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição 

alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversidade agrícola 

da região, na alimentação saudável e adequada; 

• É proibido à aquisição de bebidas com baixo valor nutricional, alimentos 

enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos (dois ou mais alimentos 

embalados separadamente para consumo conjunto), preparações semiprontas 

ou prontas para o consumo, ou alimentos concentrados; 

• A nutricionista - responsável técnica pelo programa deve ser obrigatoriamente 

vinculada a EEX. e estar cadastrada no FNDE; 

• Os gêneros alimentícios relacionados na chamada pública podem ser 

substituídos quando ocorrer à necessidade, desde que os produtos substitutos 

constem na mesma chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente, 

devendo ser atestado pelo responsável técnico; 

• O edital da chamada pública deverá permanecer aberto para recebimento de 

projetos de venda por um período mínimo de 20 dias e ser divulgado em jornal 

de circulação local e na forma de mural em local público de ampla circulação e 

divulgado no site da EEx.; 

• Priorização das propostas segue a seguinte ordem: I - os fornecedores locais do 

município; II - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades 

tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas; III - os fornecedores de 

gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos; IV - 

grupos formais (organizações produtivas detentoras de DAP Jurídica) sobre os 

Grupos informais (agricultores familiares, detentores de DAP Física, 

organizados em grupos) e estes sobre os fornecedores individuais; V- 
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organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ ou 

empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP 

Jurídica. Caso persistir o empate, é realizado sorteio. 

9 

Informações 

gerenciais 

derivadas do 

processo  

• % de recursos aplicados na agricultura familiar local;  

• número de agricultores familiares participantes;  

• nível de organização dos agricultores familiares (grupos formais ou informais) 

que participam das chamadas;  

• quantidade, valor e variedade de produtos ofertados pelos agricultores locais;  

• qualidade dos produtos entregues; 

• cumprimento contratual pelo produtor.  

10 
Controle do 

processo 
• Planilhas internas com o controle do valor aplicado em cada contrato da AF e 

o que ainda falta ser entregue (em termos de quantidade e valor)  

11 

O que é 

importante no 

processo 

• Produtividade: número de alunos atendidos 

• Qualidade: aplicação de no mínimo 30% dos recursos com a AF 

12 Frequência 
Aplicação dos recursos (anual); chamada pública (anual); entrega dos produtos 

(semanal)  

13 
Indicadores de 

desempenho 
Inexistente  

Fonte: Elaborado a partir da observação participante da pesquisadora (2019); Stracta Consultoria (2018). 

 

Como apresentado no Quadro 13 em relação ao objetivo do processo, o IF2 está 

atendendo a legislação (Lei 11.947/ 2009) que diz: a EEx. que recebe recursos financeiros do 

FNDE destinado para o PNAE deve utilizar no mínimo 30% do total deste recurso em 

aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou 

de suas organizações. 

Quanto aos participantes no processo, de modo geral são: os membros da CECAF aqui 

representados pela nutricionista do campus, um professor de agroecologia que representa o 

NEA, um servidor da licitação, e um servidor da contabilidade. No entanto, como o processo 

precisar passar por vários setores para pode ser aprovado e concluído, assim ocorre à interação 

com o setor de execução orçamentária, setor de contratos, setor financeiro, setor jurídico, e 

procuradoria. 

Em relação ao dono do processo, para que um processo atinja seus objetivos, geralmente 

ele precisa passar por vários setores. No entanto, o processo em seus diferentes estágios é de 

responsabilidade da CECAF e do setor de contratos. 

Em relação aos recursos organizacionais empregados no processo para realizar a 

chamada pública, quanto à infraestrutura é utilizada as instalações do campus IF2; da relação 

dos equipamentos utiliza-se telefone e computador. É usado também como recurso a internet, 

aplicativo de celular (WhatsApp), sendo este utilizado para contato com os fornecedores para 

pode combinar as entregas; site institucional e jornal de circulação local em que são usados para 

divulgar a chamada e o resultado. 
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Em se tratando de sistemas que são utilizados no processo, toda a aquisição do governo 

federal tem que ser realizada pelo sistema Comprasnet SIASG, com exceção da chamada 

pública referente à aquisição de produtos destinados ao PNAE. No entanto, após a realização 

da chamada, o processo tem que ser lançado no sistema Comprasnet SIASG para que se consiga 

emitir a nota de empenho e cadastrar os contratos dos fornecedores. Esta última atividade é 

lançada no Comprasnet SIASG SICON. 

Todo o procedimento para montar a chamada pública só se inicia quando o FNDE 

repassa o recurso para o campus IF2. Desta forma é considerado como entrada do processo a 

disponibilidade de recursos para aquisições do PNAE. Já a saída produzida pelo processo está 

no campus IF2 conseguir adquirir com produtos da agricultura familiar, através dos recursos do 

PNAE. 

Em se tratando das regras que rege ao processo do PNAE existem legislações específicas 

(Lei 11.947/ 2009; Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução CD/FNDE nº 04/ 2015), onde 

a EEx tem que respeitar. O processo pode ser adaptado para atender as necessidades da EEx, 

mas sempre atendendo a legislação. 

Através do processo é possível obter algumas informações gerenciais como: 1) % de 

recursos aplicados na agricultura familiar local; 2) número de agricultores familiares 

participantes; 3) nível de organização dos agricultores familiares que participam das chamadas 

em grupos formais e informais; 4) variedade e quantidade de produtos ofertados pelos 

agricultores locais; 5) qualidade dos produtos entregues; 6) cumprimento contratual do 

produtor. 

Para realizar o controle do processo são utilizadas algumas planilhas que mostram os 

produtores entregues em quantidade e valores, os produtos que faltam para os produtores 

entregarem e o saldo de valor que os produtores têm ainda que entregar.  

Sobre o que é importante no processo, em relação à produtividade, pode-se considerar 

o número de alunos atendidos pelo programa assim como a aplicação de no mínimo 30% dos 

recursos com a AF, conforme é exposto na legislação. 

A frequência do processo no IF2 pode ser mensurada através da: 1) aplicação dos 

recursos: o FNDE envia o recurso financeiro para a EEx. federal em uma parcela única uma 

vez no ano; 2) o processo de chamada pública é realizado uma vez no ano; 3) a entrega dos 

produtos é realizada semanalmente. Quanto a indicadores de desempenho no processo atual não 

existe. 
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Após apresentar o detalhamento do processo usado pelo IF2, para executar os recursos 

do FNDE para o PNAE e aquisição de produtos da agricultura familiar, foi possível realizar a 

análise geral do processo atual, sendo esta apresentada no Quadro 14. 

 

Quadro 14: Análise geral do processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e para 

aquisição de produtos da agricultura familiar. 
Item Pontos de análise Resposta Justificativa 

1 
Processo gera valor para 

a empresa? 
Sim 

• O IF2 oferecendo uma alimentação saudável pode 

melhorar o desempenho acadêmico do aluno; 

• Ao realizar a chamada pública, o campus IF2 esta 

atendendo a legislação (Lei 11.947/2009); 

• Com a aquisição de produtos da agricultura familiar o 

campus IF2 está contribuindo com desenvolvimento 

local. 

2 

Há interações 

desnecessárias com o 

cliente? 

Não 

A interação com o agricultor ocorre: 

• Na reunião que é realizada para conhecer a agricultura 

local e listar os produtos que estão sendo produzidos;  

• Na entrega dos documentos para participar da chamada 

pública; 

• Na assinatura do contrato; 

• Na entrega dos produtos. 

3 
Os handoffs geram 

gargalos 
Sim 

Quando o processo vai para o setor jurídico para a emissão do 

parecer jurídico, a CECAF fica sem saber quando o mesmo 

retornará, assim não conseguindo planejar quando irão 

acontecer os próximos passos. 

4 

As regras de negócio ou 

a falta delas geram 

gargalos? 

Sim 

Falta uma forma de certificar que os produtos ofertados 

realmente são produzidos pelo agricultor familiar e oriundos 

da sua propriedade. 

5 
Há outras fontes de 

gargalos? 
Sim 

• Demora do FNDE para repassar o recurso para a EEx.;  

• Número pequeno de agricultores que participam da 

chamada pública; 

• Quantidade de produtos ofertados pelo agricultor não 

atende a demanda da EEx; 

• Desconhecimento dos agricultores de como participar da 

chamada pública. 

6 Há retrabalho? Sim 

Quando o agricultor não pode entregar o produto conforme o 

calendário de entrega, assim tem que verificar com outros 

agricultores a disponibilidade de entrega do produto / volume 

faltante na data demandada. 

7 

É possível aumentar o 

nível de automatização 

do processo? 

Sim 

• EMATER e/ou associação e/ou cooperativa poderia 

compartilhar sua expectativa/ previsão de safra da AF da 

sua região com o IF de maneira a facilitar a elaboração da 

lista de produtos; 

• Poderia ser utilizado o programa referência de preços da 

agricultura familiar para comercialização no PNAE 

desenvolvido pelo IF Sul de Minas; 

• O controle hoje feito em planilhas, poderia ser feito via 

sistema. 

8 

A quantidade de 

informações disponível é 

suficiente para executar 

o processo? 

Não 

A legislação do PNAE é a mesma para as entidades do 

governo municipal, estadual e federal, mas a forma de 

executar o recurso no IF é diferente, assim a legislação não é 

clara para atender a necessidade de cada entidade na hora de 

executar o programa. 

9 
As pessoas alocadas para 

executar as atividades do 
Sim 

Quase todas as pessoas envolvidas no processo da chamada 

pública realizaram cursos de capacitação. 
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processo tem as 

habilidades necessárias? 

10 

O desempenho do 

processo está adequado 

diante do que a empresa 

espera? 

Não 

• O campus consegue aplicar os 30% do recurso do PNAE, 

mas tem a intenção de comprar mais. De qualquer forma, 

a oferta dos agricultores no município é menor do que a 

demanda do IF2;  

• O IF2 não consegue certificar se os produtos que são 

ofertados são realmente produzidos pelos agricultores 

que estão participando da chamada. 

11 

Os indicadores de 

desempenho utilizados 

estão adequados ao que é 

importante no processo? 

Não 
Não são utilizados indicadores de desempenho para 

acompanhar o processo. 

12 

O controle existente 

sobre o processo é 

suficiente? 

Sim 

As planilhas utilizadas atendem a necessidade de controle de 

saldo do valor que os produtores têm para entregar, controle 

dos produtos que faltam para os produtores entregarem; data 

de vencimento dos contratos; valor a ser empenhado por 

agricultor. 

Fonte: Elaborado a partir da observação participante da pesquisadora (2019); Stracta Consultoria (2018). 

 

Por meio da análise geral foi possível identificar que o processo atual gera valor ao IF2 

ao possibilitar: melhoria no desempenho acadêmico dos alunos, através de alimentação 

saudável; o atendimento da legislação (Lei 11.947/2009) e a contribuição com o 

desenvolvimento local através de aquisições de produtos da agricultura familiar local. 

No processo atual não existe interações desnecessárias com o fornecedor, pois a 

interação que acontece com o agricultor é considerada necessária para a execução do processo, 

sendo elas: na reunião que é realizada para conhecer a agricultura local e listar os produtos que 

estão sendo produzidos; na entrega dos documentos para participar da chamada pública; na 

assinatura do contrato e na entrega dos produtos. 

Através da análise geral foi possível identificar como handoff que gera gargalo a fase 

do processo no qual ele é enviado para o setor jurídico para a emissão do parecer jurídico. A 

CECAF fica sem saber quando ele retornará, assim não conseguindo planejar quando irão 

acontecer as próximas etapas. 

Quanto ao item regras de negócios ou a falta delas gerarem gargalos, foi apontado à falta 

de uma forma de certificar que os produtos ofertados pelos fornecedores são produzidos pelo 

próprio agricultor. Foi constatado este gargalo, pois já aconteceu no IF2 a situação dos 

agricultores entregarem produtos proveniente da CEASA e não que eles produziram, ficando o 

campus sem poder rejeitar os produtos por falta de provas.  

Outros gargalos apontados foram: 

• A demora do FNDE em repassar o recurso destinado ao PNAE para a EEx.; 
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• Número pequeno de agricultores que participam da chamada pública. O campus 

IF2 não consegue comprar uma quantidade maior de produtos da agricultura familiar local, pois 

a oferta é inferior à demanda; 

• Existem agricultores que não participam da chamada por não conhecerem como 

acontece o processo. 

Como retrabalho foi constatado a não entrega de produtos pelo agricultor conforme o 

calendário de entrega. Não ocorrendo à entrega é preciso verificar com outros agricultores a 

disponibilidade de entrega do produto/ volume faltante. 

Sobre a possibilidade de aumentar o nível de automatização do processo, conforme foi 

apresentado no Quadro 14, foi identificado que a EMATER poderia compartilhar em uma 

planilha online o seu acompanhamento com previsão de safra dos produtores locais ou até o 

envolvimento maior com as cooperativas/associações para fazer isso, assim facilitaria o 

entendimento da agricultura local e a confecção da lista de produtos. Esta lista seria uma relação 

de todos os produtores do município e sua produção. 

Outra ação para automação do processo que pode ser trabalhado é a utilização do 

programa Referencia de preços da agricultura familiar para comercialização no PNAE. Este 

programa foi criado pelo IF Sul de Minas em parceria com a EMATER e é utilizado para 

realizar a pesquisa de preços (HIRATA, 2017). Da mesma forma, o controle que é hoje feito 

em planilhas, poderia ser automatizado ao ser incorporado ao sistema. 

Através da análise foi possível identificar que nem sempre as informações disponíveis 

para a execução do processo são suficientes. A legislação do PNAE é a mesma para as entidades 

do governo municipal, estadual e federal, mas a forma de executar o recurso nestas últimas 

entidades é diferente. Assim a legislação não é clara para atender a necessidade de cada EEx. 

na hora de executar o programa, podendo ser citado como exemplos destas diferenças na forma 

de executar: 

• A Resolução CD/FNDE nº 26/2013 cita que os Estados, Distrito Federal e os 

municípios devem contar com uma CAE (Comissão de Alimentação Escolar) a qual atua como 

órgão de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento ao PNAE. Por outro 

lado, não há exigência de composição das CAE's, por parte das entidades federais, para 

realização da chamada pública; 

• A prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do PNAE aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios devem ser realizadas através do Sistema de Gestão de Prestação 

de Contas (SigPC) e o CAE deverá emitir o seu parecer conclusivo por meio do Sistema de 

Gestão de Conselhos (Sigecon) (FNDE, 2019d). No caso dos IF’s, que a gestão dos recursos do 
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PNAE são por descentralização de crédito, os campi devem elaborar sua prestação de contas e 

enviar para a unidade central, ou seja, a Reitoria, que por sua vez irá consolidar essas 

informações junto com a prestação de contas do IF ao Tribunal de Contas da União, e não 

diretamente ao FNDE (FNDE, 2011; HIRATA et. al., 2017). 

• Todas as compras do governo federal devem ser realizadas pelo sistema 

Comprasnet SIASG. No caso do PNAE, depois de realizada a chamada pública, o resultado é 

lançado no sistema como uma dispensa de licitação de acordo com o art. 14, parágrafo 1º, da 

lei 11947/2009, sendo este procedimento exclusivo para os órgãos do governo federal. 

Dos membros que compõem a CECAF no IF2, quase todos participam do processo de 

aquisição de produtos da agricultura familiar desde o início da implantação, ou seja, desde 2014, 

e já realizaram cursos de capacitação e participaram de eventos sobre o PNAE, assim tendo o 

conhecimento necessário para trabalhar com o PNAE no campus.  

Através da análise foi possível apontar que o desempenho do processo não está 

adequado diante do que o IF2 espera, pois: 

• O IF2 consegue aplicar o mínimo de 30% do recurso do PNAE na AF, porém 

tem a intenção de comprar mais. A oferta dos agricultores no município é menor do que a 

demanda do IF2;  

• O IF2 não consegue certificar se os produtos que são entregues pelos 

fornecedores são produzidos pelos próprios agricultores que estão participando da chamada, 

assim correndo o risco de receber produtos comprados no CEASA.  

Como apontado na análise, o IF2 não utiliza de indicadores de desempenho para analisar 

o processo de chamada pública no campus. 

Para o controle do processo, a nutricionista utiliza-se de planilhas que mostram: o 

controle de saldo do valor que os produtores têm para entregar, controle dos produtos que faltam 

para os produtores entregarem. Já o setor de execução orçamentária acompanha os valores 

disponíveis para empenhar para os agricultores. Ao cadastrar os vencedores no Siasgnet é 

informado o valor total, por fornecedor, de quanto pode ser contratado. Já o setor de contratos 

acompanha a data de vencimento dos contratos dos agricultores, pois o contrato é encerrado 

quando vence o período (que são de 12 meses) ou até a entrega total dos produtos, o que 

acontecer primeiro. 

Após a construção das análises gerais do processo de uso dos recursos do FNDE para o 

PNAE e para aquisição de produtos da agricultura familiar, e seguindo o roteiro da planilha de 

Mapeamento de Processo (STRACTA CONSULTORIA, 2018), foi possível elaborar o Quadro 

15 com uma análise dos riscos que podem ser observados no processo atual do IF2.
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Quadro 15: Análise de riscos do processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e para aquisição de produtos da agricultura familiar 
Item Risco Tipo Probabilidade Impacto Situação atual Justificativa Recomendação 

1 
Não desembolso de recursos do 

FNDE para a EEx 
Financeiro Baixa Alto Controlado 

Se ocorrer, a ação é não realizar a 

chamada pública  
Manter ações 

2 
Não haver ganhadores na 

chamada pública  
Mercado Baixa Médio Controlado 

A reunião com os agricultores familiares 

serve para mapear a produção local e o 

interesse/ disponibilidade em participar da 

chamada pública 

Manter ações 

3 
Produção local ser diferente do 

demandado na chamada pública 
Mercado Baixa Alto Controlado 

O alinhamento anterior a chamada, faz 

com que o produtor produza de acordo 

com o pedido, produção sob demanda 

Manter ações 

4 
O agricultor não entregar os 

produtos 
Operacional Média Médio Controlado 

Recorrer ao fornecedor empresarial, 

ganhador do pregão eletrônico; Convocar 

outros AF da chamada pública para 

antecipar suas entregas.  

Manter ações 

5 
Instituição demora a liberar o 

pagamento para o produtor 
Financeiro Baixa Alto 

Exposto ao 

risco 

O agricultor não tem capital de giro, 

assim o não recebimento da venda em 

tempo aceitável pode comprometer a 

produção e entregas futuras 

Mitigar 

6 Greve na Instituição Operacional Média Alto 
Exposto ao 

risco 

Produtor pode ficar sem o mercado 

institucional como opção de escoamento e 

gerar crise de confiança para entregas 

futuras. 

Mitigar 

7 
Demora no parecer jurídico a 

respeito da chamada pública 
Negócio Alta Médio 

Exposto ao 

risco 

Não é obrigatório passar pelo setor 

jurídico, mas pelo valor se aconselha que 

seja emitido o parecer do jurídico. No 

entanto, o jurídico não tem um prazo para 

dar o seu parecer. 

Mitigar 

Fonte: Elaborado a partir da observação participante da pesquisadora (2019). 
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Quantas análises de riscos do processo atual foram apontados alguns pontos, sendo eles: 

• Não desembolso de recursos do FNDE para EEx: o IF2 só consegue realizar a 

chamada pública se receber o recurso destinado para deste fim; 

• Não haver ganhadores na chamada pública: para não ocorrer este risco, o IF2 

realiza uma reunião com os agricultores locais antes de iniciar o processo de chamada pública 

para que seja feito o mapeamento da produção local e o interesse/ disponibilidade em participar 

da chamada pública; 

• Produção local ser diferente do demandado na chamada pública: o mapeamento 

da produção local é realizado para que não se coloque na chamada pública produtos que não 

são produzidos na região, e assim não correr o risco de realizar um processo sem êxito; 

• O agricultor não entregar os produtos: Para a aquisição de produtos para a 

merenda escola, o IF2 conta com dois tipos de processos, sendo um o da chamada pública onde 

são feitas as aquisições de produtos da agricultura familiar local, e o outro, onde são feitas as 

aquisições através de fornecedores que participaram do pregão eletrônico. Assim se por algum 

motivo o agricultor deixar de entregar o produto, conforme o calendário de entrega, o IF2 pode 

recorrer ao fornecedor que ganhou a licitação tradicional ou a outros agricultores familiares que 

tenham condições de realizar a entrega; 

• Instituição demora a liberar o pagamento para o produtor: Muitas vezes o 

agricultor não tem capital de giro, para investir na sua produção, assim conta com o pagamento 

imediato dos produtos vendidos para o IF2 para que assim ele possa empregar na sua produção 

e nas suas necessidades. Conforme legislações (art 5º, § 3o  da Lei 8666, de 21 de junho de 

1993, Decreto 9.412 de 18 de junho de 2018) os pagamentos decorrentes de despesas cujos 

valores não ultrapassem o limite de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), deverão ser 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.  

• Greve no IF2: o movimento de greve não é um ato planejado, e sim um momento 

em que as pessoas da instituição acham por bem ser necessário lutar pelos seus direitos. Como 

o contrato para fornecimento dos produtos é feito para o prazo de um ano, e geralmente o 

agricultor se planeja em cima deste período, ocorrendo a greve, o IF2 deixará de fazer pedido 

de entrega dos produtos e assim o produtor pode ficar sem o mercado institucional como opção 

de escoamento e gerar uma crise de confiança para entregas futuras; 

• Demora no parecer jurídico a respeito da chamada pública: Conforme 

mencionado no Quadro 15, a EEx. federal não é obrigada a enviar o processo da chamada 

publica para o setor jurídico, mas pelo valor das chamadas é aconselhado que seja enviado para 

que seja emitido o parecer do jurídico. No entanto o jurídico do IF Sudeste MG atende a todos 
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os campi. Assim ao ser enviado o processo para o jurídico, a CECAF fica sem a certeza do seu 

retorno, o que pode inviabilizar a continuidade dos procedimentos para realizar a chamada 

pública. 

Através do mapeamento, detalhamento e análise do processo atual usado pelo IF2 para 

aquisição de produtos da agricultura familiar para fins do PNAE, foi possível levantar algumas 

oportunidades de melhorias conforme Quadro 16. 
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Quadro 16: Proposta de melhorias no processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e 

para aquisição de produtos da agricultura familiar 

 Melhorias Sugeridas Tipo Justificativa 

1 

Gestão do relacionamento com 

os agricultores familiares locais 

com o envolvimento das 

entidades representativas  

Procedimento 

Reuniões periódicas com a participação da Emater/ 

Associações/ Cooperativas para conhecimento dos 

produtores/ área plantada/ produção esperada, para 

orientar os agricultores sobre como participar do 

processo de chamada pública e para acompanhar a 

entrega da produção conforme cronograma acordado. 

2 

Fortalecimento das associações e 

cooperativas por meio do Selo 

Nacional da Agricultura Familiar 

(Seaf) 

Procedimento 

Para diminuir possibilidade do produtor entregar 

produto do CEASA, deve-se fortalecer as entidades 

representativas da AF com assistência técnica e 

planejamento da produção. A gestão pública 

municipal deve também colaborar com esse processo. 

3 
Prazo para o setor financeiro 

realizar o pagamento do PNAE 

Regra de 

Negócio 

As notas de empenho emitidas para os agricultores 

familiares geralmente são valores pequenos; 

Para emitir a nota de empenho para o agricultor o 

recurso já consta disponível na EEx; 

Geralmente o agricultor não tem capital de giro, assim 

ele espera que o pagamento seja realizado logo após a 

entrega. 

Constar no edital que o pagamento deverá ser efetuado 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

apresentação da fatura 

4 
Prazo para o setor jurídico 

entregar seu parecer a respeito da 

chamada pública  

Regra de 

Negócio 

O envio do processo para a procuradora é um 

procedimento do IF. Após enviado o processo para 

emissão do parecer jurídico, não é permitido publicar 

o edital antes do parecer, pois caso aconteça alguma 

situação que precise realizar uma consulta jurídica, 

sem o parecer não teria como. Para evitar longa 

demora na entrega do parecer, deve-se estipular um 

prazo. 

5 

Adotar indicadores de 

desempenho para controlar o 

processo 

Indicador 

Criar indicadores para avaliar a execução do PNAE na 

EEx. conforme suas diretrizes.  

- % de recursos gastos com a aquisição de produtos da 

agricultura familiar; 

-% de recursos gastos com aquisições que não são com 

produtos da agricultura familiar; 

-% do valor devolvido para o FNDE  

-Número de agricultores familiares participantes; 

- Nível de organização dos agricultores familiares 

(grupos formais ou informais) que participam das 

chamadas;  

- Quantidade, valor e variedade de produtos entregues; 

- Quantidade, valor e variedade de produtos a serem 

entregues; 

- Qualidade dos produtos entregues. 

- Comprometimento dos AF com as entregas 

conforme cronograma. 

Fonte: Elaborado a partir da observação participante da pesquisadora (2019). 

 

Como resultado dessas análises, foi possível construir um processo melhorado de uso 

dos recursos do FNDE para o PNAE e de aquisição de alimentos da agricultura familiar válido 
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para a diversidade de campi do IF Sudeste MG. Este processo é apresentado de maneira 

resumida no próximo capítulo, e de maneira detalhada no apêndice H, através de um manual de 

procedimentos, sendo este o artefato deste trabalho. 

 

4. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar a proposta de solução com os procedimentos 

para sua construção e a forma utilizada para sua validação. O capítulo conta com a seguinte 

estrutura: i) procedimentos metodológicos para a elaboração da proposta de solução; ii) estudo 

de caso com uma instituição que é considerada referência na execução positiva do PNAE e na 

aquisição de produtos da Agricultura Familiar; iii) triangulação do caso de referência com a 

realidade do IF Sudeste MG; iv) apresentação da proposta de melhoria do uso dos recursos do 

FNDE com o PNAE e aquisição de produtos da agricultura familiar em cada campus do IF 

Sudeste MG a partir do processo mapeado no capítulo anterior e dos pontos de melhoria 

identificados; e, por último, vi) validação da proposta junto ao diretor de extensão do IF Sudeste 

MG. 

 

4.1 Procedimentos metodológicos para a elaboração da proposta de solução 

 

Por se tratar de um trabalho tecnológico, que visa resolver um problema organizacional, 

foi utilizado como método, o design science. Esta abordagem gera conhecimento aplicado e útil 

para resolver problemas, cria métodos/artefatos para melhorar as situações existentes, 

resolvendo problemas reais (LACERDA et al., 2013). Neste caso, pretende-se produzir ao final 

da pesquisa uma proposta de melhoria do uso dos recursos do FNDE para o PNAE e aquisição 

da agricultura familiar no IF Sudeste MG. 

Buscando atender ao terceiro, quarto e quinto objetivos específicos apresentados no 

Quadro 17, foram usados os seguintes procedimentos: primeiro foi usado o método de estudo 

de caso, no qual foi investigada uma instituição de referência; segundo foi feito uma 

triangulação do caso com a realidade do IF Sudeste MG, identificado pontos de melhoria; 

terceiro partiu-se para construção da proposta de solução a partir do processo mapeado no IF2 

e apresentado no capítulo anterior. A proposta é um processo melhorado de uso dos recursos 

do FNDE para o PNAE e de aquisição de produtos da AF, válido também para os campi do IF 

Sudeste MG que devolvem o recurso destinado para o PNAE e/ou que não empregam 30% na 

agricultura familiar. Como artefato deste trabalho foi construído um manual de procedimentos 
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onde é apresentado o passo a passo de como os campi do IF Sudeste MG devem implementar 

o processo de uso dos recursos do PNAE com a Agricultura Familiar. 

 

Quadro 17: Procedimentos metodológicos para a elaboração da proposta de solução 
Objetivos específicos Procedimentos Metodológicos 
Entender a maneira pela quais outras 

instituições já trabalham com o 

PNAE, como utilizam os recursos e 

adquirem produtos da agricultura 

familiar 

• Estudo de caso com um IF referência. 

Sugerir melhorias no processo de uso 

dos recursos do FNDE para o PNAE 

e aquisição de produtos da agricultura 

familiar nos campi do IF Sudeste MG 

• Triangulação do estudo de caso da IF referência e a realidade do 

IF Sudeste MG; 

• Identificação de pontos de melhoria; 

• Construção do processo melhorado; 

• Elaboração de um manual de procedimentos na aquisição de 

produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar 

(PNAE) 

Validar a proposta de melhoria 

• Entrevista semiestruturada com diretor de extensão da reitoria 

do IF Sudeste MG; 

• Elaboração de um plano de ação conforme matriz 5W1H para 

implementação do processo melhorado. 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

4.1.1 Estudo de caso e entrevista com a instituição de referência 

 

Segundo Lüdke e André (1986) o estudo de caso visa à investigação de um caso 

específico, sendo este delimitado e de contornos claramente definidos. Neste caso foi 

pesquisado um IF no qual ele é considerado pioneiro na rede federal e referência de execução 

positiva do PNAE perante o FNDE (RAIMUNDO, 2017). 

O IF referência faz parte da RFEPCT, é composto por uma reitoria, seis campi e mais 

três campi avançados. Ele oferta cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, subsequentes 

(pós-médio), especialização técnica, programa nacional de integração da educação profissional 

com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos (Proeja), graduação, 

pós-graduação e cursos na modalidade de Educação e Distância (EaD). 

A coleta de dados se deu através de entrevista semiestruturada com um servidor que 

trabalha diretamente com o projeto de implementação do PNAE neste IF de referência. 

Pretendeu-se com esta entrevista saber como é o processo de implementação do PNAE nesta 

instituição e as dificuldades enfrentadas. 

Para realização dessa entrevista, foi solicitada autorização ao reitor do IF de referência, 

que ocorreu mediante assinatura do termo de anuência (Apêndice A). Feito isso, o contato com 

o entrevistado se deu inicialmente via e-mail, onde ele foi convidado a participar da entrevista, 
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enquanto a entrevista propriamente dita se deu via vídeo chamada do aplicativo WhatsApp no 

dia 28/08/2018. 

Antes de realizar a entrevista, foi enviado para o entrevistado, via e-mail, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice F), no qual ele autoriza a utilização das falas e 

informações abordadas nesta dissertação. O termo foi assinado digitalmente por ele e retornado 

via e-mail à pesquisadora. 

Ao iniciar a entrevista semiestruturada, a pesquisadora agradeceu ao servidor pela 

participação e apresentou os objetivos e dinâmicas da entrevista, solicitou a autorização para a 

gravação e esclareceu o anonimato a ser adotado em relação ao nome do participante e da sua 

instituição. A partir daí a entrevista se desenrolou com o uso do roteiro disponível no Apêndice 

G. 

 

4.2 - Resultado do estudo de caso com o IF de referência 

 

O entrevistado atua na instituição como assistente em administração há 22 anos. É 

mestre em desenvolvimento sustentável e extensão, e licenciado em ciências agrárias. 

Desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão como o PNAE e é coordenador da gestão 

das ações do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar do IF referência desde 

2017. Fez parte da equipe de construção do manual de gestão do PNAE para a rede federal de 

educação profissional, científica e tecnológica (HIRATA et. al., 2017). 

O servidor do IF de referência menciona que sua Instituição é formada por nove campi, 

sendo que destes apenas um, por problema de gestão, não trabalha com o programa. Existem 

campi onde os alimentos são manipulados em refeitório próprio, enquanto em outro a 

alimentação é terceirizada. E que nem todos os campi contam com o profissional de nutrição. 

Para os campi que não manipulam os alimentos os produtos adquiridos são oferecidos 

em forma de produtos de fácil manuseio, prontos para uso, como biscoitos, pão tipo caseiro, 

bolos, bebidas, frutas de pronto consumo, servidos por servidores da assistência ao educando 

ou outros colaboradores.  

Nos campi que não contam com o profissional de nutrição (que são cinco campi), para 

realizar a chamada pública, é formada uma comissão envolvendo vários atores de diferentes 

setores, sendo geralmente dos setores da assistência estudantil, extensão, e da administração, 

com assessoria de nutricionistas de outros campi. Estas nutricionistas atendem aos campi que 

não contam com este profissional em seu quadro de servidores, atendendo dessa maneira a lei 

que exige a obrigatoriedade do profissional no programa.  
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A instituição de referência consegue gastar todo o recurso que vem para o PNAE, sendo 

60% com produtos da agricultura familiar, taxa superior ao mínimo de 30%. Não compram uma 

maior quantidade por uma questão de oferta dos agricultores familiares.  

Segundo relatado pelo entrevistado, para conseguir implementar o PNAE em toda a 

instituição, foram adotadas algumas ações sendo elas: oferta de capacitação para os servidores 

de todos os campi, lotados em diferentes setores; houve o apoio e incentivo institucional e da 

gestão para realização dessas compras; foram realizados encontros tanto com os órgãos 

executores federais, estaduais e municipais, quanto com fornecedores e organizações da 

agricultura familiar local; realização de atividades de extensão.  

O mesmo entrevistado aponta como dificuldades para trabalhar com o programa: a 

resistência dos gestores; a falta de sensibilidade destes e interesse no programa; a falta de apoio 

da própria instituição; a falta de profissionais de nutrição; a falta de infraestrutura de 

alimentação; e a falta de legislação específica que atenda a Rede Federal.  

 

4.3 - Triangulação entre o estudo de caso no IF de referência e a realidade do IF Sudeste 

MG 

 

As entrevistas buscaram apresentar as dificuldades que os gestores do IF Sudeste MG e 

as organizações de apoio aos agricultores familiares enfrentam para trabalhar com o PNAE. Já 

o estudo de caso pretendeu apresentar como é realizado o processo de uso dos recursos do 

FNDE para o PNAE e a aquisição de compras da agricultura familiar, levantando pontos de 

aprendizado. 

É interessante ver como muitas dificuldades levantadas nas entrevistas, mesmo em 

realidades distintas, foram às mesmas encontradas pela IF de referência, como, por exemplo, a 

resistência dos gestores em trabalhar com o programa e a falta de apoio institucional da 

instituição. 

Outra dificuldade apontada foi à falta de nutricionista, uma vez que muitos campi 

justificam o fato de não trabalhar com o PNAE por não contar em seu quadro de funcionários 

com o profissional de nutrição. No entanto, o entrevistado do IF referência dá o caminho ao 

mencionar que em sua instituição, os campi que não contam com o profissional de nutrição em 

seus quadros, formam uma comissão multidisciplinar e usam as nutricionistas de outros campi 

como parceiras do grupo.  

Foi apontado também pelos campi que um dos motivos para não trabalhar com o PNAE 

seria a indisponibilidade de um local para manipulação dos alimentos, assim como um local 
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adequado para os alunos realizarem as refeições. Comparando este apontamento com a 

realidade do IF de referência, nos campi que não possuem um local estruturado para manipular 

os alimentos ou adequado para os alunos realizarem as refeições, os alimentos comprados pelo 

PNAE são produtos de fácil manuseio, como lanches, biscoitos, bolos, pães, bebidas, frutas de 

pronto consumo, o que acaba por agregar valor aos produtos oferecidos e ainda assim podem 

ser fornecidos pelos agricultores familiares. 

Outra dificuldade apresentada pelos campi que não trabalham com o PNAE foi o 

desconhecimento da legislação e do processo de execução, sendo citado por alguns 

entrevistados que a saída está nos cursos de capacitação e a participação em seminários. É 

relevante informar que na Resolução CD/FNDE/ MEC n. 4, de 2 de abril de 2015 e na página 

do Ministério da Cidadania - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social - consta os 

modelos dos documentos que devem compor a chamada pública e outras informações que 

podem ser consideradas úteis para criar o processo (MDS, 2019). Além disso, é interessante 

citar que existem campi do IF Sudeste MG que já trabalham com o PNAE, utilizando os 

recursos e adquirindo produtos da agricultura familiar, podendo, juntamente com o próprio IF 

de referência, servir como instituição benchmark para os campi que ainda não trabalham com 

o programa ou que não conhecem a forma de execução do programa. 

Foi citada nas entrevistas realizadas com os representantes das organizações de apoio a 

agricultura familiar, que algumas escolas, costumam colocar nas chamadas públicas produtos 

que não são produzidos na região, assim ficando os itens não atendidos e o processo sem êxito. 

Para que isto não aconteça, foi relatado pelo campus IF2 (sendo também uma sugestão do F17), 

que antes de ser realizada a chamada pública, deve ser realizada uma reunião com os 

agricultores locais para que eles informem os itens que estão produzindo e a quantidade que 

eles conseguem ofertar. Desta forma, são esses itens e essas quantidades que foram informadas 

pelos agricultores que entram na chamada pública, permitindo assim que o campus possa 

comprar 100% dos itens que foram listados na chamada. 

Alguns gestores dos campi mencionaram ainda que não conhecem a agricultura local, e 

por isso não sabem como alcançar os produtores para então identificar os produtos que são 

produzidos no município. Através das entrevistas realizadas com as organizações da agricultura 

familiar, pôde ser identificada que em cada município onde estão localizados os campi (IF1, 

IF2, IF3, IF4, IF5 e IF6) do IF Sudeste MG, existe um escritório da EMATER, que pode servir 

de “ponte” com a agricultura familiar, ou alguma organização de representação da agricultura 

familiar. A EMATER fornece assistência técnica e extensão rural à agricultura familiar, mas 
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trabalha indiretamente com o PNAE nos municípios, auxiliando os agricultores e suas 

organizações a participar das chamadas públicas. 

De maneira complementar, foi pesquisado também no site da SEAD (2019) o número 

de DAP’s ativas nos municípios onde estão localizados os campi pesquisados (Quadro 18). 

 

Quadro 18: Número de DAP’s ativas nos municípios dos campi pesquisados 
Município DAP física  DAP jurídica 

IF1 1292 9 

IF2 358 1 

IF3 982 2 

IF4 425 1 

IF5 524 1 

IF6 399 3 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da SEAD (2019). 

 

Dessa maneira, pode-se visualizar que existe uma quantidade significativa de 

agricultores e organizações nessas localidades, que poderiam participar das chamadas públicas. 

Depende do IF Sudeste MG fomentar essa participação.  

Tomando como base as melhorias identificadas ao processo do IF2 de uso dos recursos 

do FNDE para o PNAE e para aquisição de produtos da agricultura familiar, e agregando novas 

melhorias identificadas a partir da triangulação entre o estudo de caso no IF de referência e a 

realidade do IF Sudeste MG, pode-se chegar a lista final de pontos de melhoria ao processo 

foco desse trabalho identificadas no Quadro 19. 
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Quadro 19: Pontos de melhorias ao processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e para 

aquisição de produtos da agricultura familiar 
 Melhorias Sugeridas Tipo Justificativa 

1 Gestão do relacionamento com 

os agricultores familiares locais 

com o envolvimento das 

entidades representativas 

Procedimento Reuniões periódicas com a participação da Emater/ 

Associações/ Cooperativas para conhecimento dos 

produtores/ área plantada/ produção esperada, para 

orientar os agricultores sobre como participar do 

processo de chamada pública e para acompanhar a 

entrega da produção conforme cronograma acordado. 

2 Fortalecimento das associações e 

cooperativas por meio do Selo 

Nacional da Agricultura Familiar 

(Seaf) 

Procedimento Para diminuir possibilidade do produtor entregar 

produto do CEASA, deve-se fortalecer as entidades 

representativas da AF com assistência técnica e 

planejamento da produção. A gestão pública 

municipal deve também colaborar com esse processo. 

3 Prazo para o setor financeiro 

realizar o pagamento do PNAE 

Regra de 

Negócio 

As notas de empenho emitidas para os agricultores 

familiares geralmente são valores pequenos; 

Para emitir a nota de empenho para o agricultor o 

recurso já consta disponível na EEx; 

Geralmente o agricultor não tem capital de giro, assim 

ele espera que o pagamento seja realizado logo após a 

entrega; 

Constar no edital que o pagamento deverá ser efetuado 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

apresentação da fatura. 

4 Prazo para o setor jurídico 

entregar seu parecer a respeito da 

chamada pública  

Regra de 

Negócio 

O envio do processo para a procuradora é um 

procedimento do IF. Após enviado o processo para 

emissão do parecer jurídico, não é permitido publicar 

o edital antes do parecer, pois caso aconteça alguma 

situação que precise realizar uma consulta jurídica, 

sem o parecer não teria como. Para evitar longa 

demora na entrega do parecer, deve-se estipular um 

prazo. 

5 Adotar indicadores de 

desempenho para controlar o 

processo 

Indicador Criar indicadores para avaliar a execução do PNAE na 

EEx. conforme suas diretrizes.  

- % de recursos gastos com a aquisição de produtos da 

agricultura familiar; 

-% de recursos gastos com aquisições que não são com 

produtos da agricultura familiar; 

-% do valor devolvido para o FNDE  

-Número de agricultores familiares participantes; 

- Nível de organização dos agricultores familiares 

(grupos formais ou informais) que participam das 

chamadas;  

- Quantidade, valor e variedade de produtos entregues; 

- Quantidade, valor e variedade de produtos a serem 

entregues; 

- Qualidade dos produtos entregues. 

- Comprometimento dos AF com as entregas 

conforme cronograma. 

6 Necessidade de capacitação 

prévia dos membros envolvidos 

com o processo 

Regra de 

Negócio 

Todos os integrantes devem passar por capacitação 

externa (oferecida pelo governo federal) ou interna 

(oferecida pelo próprio IF Sudeste MG a partir das 

experiências de alguns campi) antes de atuarem no 

processo. 

7 Uso compartilhado de 

nutricionista por parte do campus 

Regra de 

Negócio 

O campus que não possuir um profissional de nutrição 

no seu quadro deverá requerer a reitoria o auxílio de 

um profissional de outro campus. 
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que não possui esse profissional 

no seu quadro. 

8 Chamada pública de alimentos 

prontos para o consumo no caso 

de campus sem infraestrutura de 

restaurante 

Regra de 

Negócio 

O campus que não dispõe de infraestrutura de 

restaurante para oferta de refeições deverá fazer uma 

chamada pública de alimentos prontos para o 

consumo. 

9 Fomento da industrialização da 

produção da agricultura familiar 

para oferta de produtos prontos 

para o consumo  

Procedimento O campus que não tem infraestrutura de restaurante e 

encontra dificuldades na contratação de alimentos 

prontos para o consumo, deve fomentar a 

industrialização da produção da agricultura familiar 

por meio de cursos de capacitação e desenvolvimento 

de projetos de investimentos (Pronaf Agroindústria). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Assim, além das melhorias propostas, junto com o processo melhorado e o artefato 

construído, serão necessárias realizar algumas ações, sendo elas:   

• Ter o apoio e incentivo institucional e do gestor do campus, pois sem suporte 

fica mais difícil que se consiga sucesso na execução do programa na instituição; 

• Conscientizar os servidores envolvidos sobre a importância do PNAE para o 

emprego de uma alimentação saudável e para o desenvolvimento sustentável. 

• Reitoria cobrar dos gestores a utilização do recurso do PNAE conforme é 

exigido na legislação, ou seja, no mínimo 30% com aquisições de produtos da agricultura 

familiar. 

 

4.4 - Processo melhorado de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e para aquisição de 

produtos da Agricultura Familiar 

 

Dessa forma, por meio da pesquisa bibliográfica, das entrevistas realizadas com os 

gestores, com as organizações de apoio aos agricultores familiares, o estudo de caso, aliada a 

observação participante desta pesquisadora, foi possível refinar o processo e construir um 

“manual de procedimentos na aquisição de produtos da agricultura familiar para a alimentação 

escolar (PNAE)” (Apêndice H). 

O artefato (Apêndice H) foi construído com base nos dados apresentados no decorrer 

desta pesquisa, aliadas as legislações (Lei 11.947/ 09, Resolução CD/ FNDE n. 26/ 2013 e 

Resolução CD/ FNDE n. 4/ 2015) e a consulta a outros artefatos utilizados por outras 

instituições.  

Para que fosse possível ter uma visão detalhada de como deve ser realizado o processo 

de aquisição dos produtos da agricultura familiar, foi construído também um fluxograma 

(Figura 5).
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Figura 5 - Processo melhorado de uso dos recursos do FNDE para o PNAE e para aquisição de produtos da Agricultura Familiar 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Para a construção do fluxograma do processo melhorado foi consultado o modelo 

utilizado pelo campus IF2 e vários manuais utilizados por outras instituições como FNDE 

(2016); HIRATA et al. (2017), IFPE (2018), e as legislações (Lei 11.947/09, Resolução/ CD/ 

FNDE/ MEC n. 26/ 2013; Resolução/ CD/ FNDE/ MEC n. 4, de 03 de abril de 2015). 

Com o intuito de especificar e aprimorar ainda mais o processo de execução do recurso 

do PNAE para a aquisição da compra dos produtos da agricultura familiar foi desenvolvido o 

Quadro 20, onde detalha as etapas do processo que os campi do IF Sudeste MG devem seguir 

para implementar o PNAE. 
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Quadro 20: Detalhamento das etapas do processo para implementação do PNAE nos campi IF3, 

IF4, IF5 e IF6 
Etapa Responsável Procedimento Forma de executar 

SUBPROCESSO DE PREPARAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

1 Diretor Geral Nomeação da 

Comissão CECAF 

Diretor geral nomeia, através de uma portaria, 

servidores para comporem a CECAF. 

2 CECAF Conhecendo os 

agricultores 

familiares e os 

produtos locais 

Realizar uma reunião com os agricultores familiares 

locais para conhecer a disponibilidade e diversidade 

de produtos que estes têm para oferecer. 

Nessa reunião os agricultores devem informar os 

alimentos que produzem e a quantidade que eles 

conseguem ofertar.  

3 Nutricionista 

(responsável técnico) 

Elaboração da lista de 

produtos e calendário 

de entrega  

Elaborar a relação dos alimentos, descrição e 

quantidades, que irão entrar na chamada pública de 

acordo com a oferta de produtos que os agricultores 

informaram na reunião. A descrição desses produtos 

deve ser realizada com o maior número de detalhes 

possível, quanto a sua quantidade, a unidade de 

fornecimento, e o regime de fornecimento (diário, 

mensal, quinzenal) para que não deixe dúvidas aos 

agricultores que irão participar do processo.  

4 CECAF Levantamento de 

preços 

Essa pesquisa de preços é realizada com 

agricultores que participam da feira livre da cidade 

e em mercados locais. Depois de realizada a 

cotação, deve ser feita a média dos preços, e esses 

preços serão informados no projeto básico. 

5 CECAF Elaboração do 

processo da chamada 

pública  

No projeto básico deverão ser informada todas as 

especificações dos alimentos a serem adquiridos, 

definição de preço, as condições de entrega e 

periodicidade, e a forma de contratação. No edital 

deverão constar todas as regras de como serão 

selecionadas as propostas vencedoras. 

6 Setor jurídico da 

Instituição 

Análise jurídica Montado todo o processo, este deverá ser 

encaminhado para a procuradoria do órgão para que 

possam ser analisados todos os documentos e ser 

emitido um parecer jurídico.  

SUBPROCESSO DE REALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

7 CECAF Divulgação do edital 

da chamada pública 

Após o retorno do processo com a aprovação 

jurídica, deverá ser marcado o dia e o horário a ser 

realizada a chamada pública.  

8 CECAF Recebimento dos 

projetos de venda  

Para participar do processo da chamada pública, o 

agricultor deverá apresentar dois envelopes:  

Envelope 1 contendo os documentos de habilitação 

detalhados no edital; envelope 2 o projeto de venda 

assinado pelo representante legal, contendo o preço 

unitário e total dos produtos que irá ofertar, e 

demais informações solicitadas no edital.  

9 CECAF Sessão pública de 

julgamento 

No dia e horário marcado, deverá ser realizada uma 

reunião para analisar os documentos entregues e as 

propostas. 

Após análise, deverá ser redigida uma ata da sessão, 

relatando todos os atos administrativos e o resultado 

das propostas vencedoras. Toda conduta e ações 

tomadas na sessão devem estar de acordo com o 

previsto no edital. 
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10 Nutricionista Recebimento de 

amostras 

A EEx. poderá prever no edital da chamada pública 

a apresentação de amostras dos produtos a serem 

adquiridos, para que sejam previamente submetidos 

ao controle de qualidade, observando-se a legislação 

pertinente.  

11 CECAF Publicação do 

julgamento 

Após classificada as propostas vencedoras, as 

mesmas deverão ser registradas no Comprasnet 

SIASG e o resultado deverá ser publicado nos 

mesmos meios utilizados para a publicação e 

divulgação do edital da chamada pública. 

12 Ordenador de 

despesas 

Homologação  O resultado das propostas vencedoras devem ser 

registrada no sistema Comprasnet SIASG, seguindo 

o mesmo trâmite de um processo de dispensa 

tradicional e depois o meso deve ser  homologado.  

SUBPROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONTRATAÇÃO 

13 Setor de execução 

orçamentária 

Emissão da nota de 

empenho  

Concluída a etapa de homologação deverá ser 

emitida a nota de empenho  

14 Setor de contratos Contrato  Após emitida a nota de empenho deverá ser 

providenciada a confecção do contrato 

15 Entidade executora e 

fornecedores 

Fornecimento O gestor da EEX. deverá designar um servidor ou 

comissão para receber os alimentos e atestar as 

respectivas notas fiscais, que serão encaminhadas ao 

setor responsável para a efetivação do pagamento.  

16 Setor financeiro Pagamento Uma vez enviada à nota fiscal para o setor 

financeiro, este deverá providenciar o pagamento.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Subsequente à elaboração do artefato foi realizada a validação do mesmo conforme as 

orientações do método Design Science. Assim a mesma ocorreu em dois momentos: o primeiro 

foi uma consulta a um professor de agroecologia do campus IF2, envolvido com o CECAF do 

campus, e no segundo, foi realizada uma entrevista semiestruturada com o diretor de extensão 

do IF Sudeste MG. 

 

4.5 Validação do artefato 

 

A primeira validação foi realizada por meio de uma consulta a um professor de 

agroecologia do campus IF2. A escolha deste se deu por trabalhar diretamente com a CECAF 

no campus, ter experiência na área de Administração Rural e Economia Rural, e recentemente 

tem dado ênfase ao estudo da agricultura familiar e desenvolvimento rural. Além disso, o 

mesmo vem acompanhando a construção deste trabalho. Assim foi enviado, por e-mail, três 

melhorias para sua manifestação, as quais julgamos serem as mais relevantes para 

implementação do PNAE. Essas melhorias, diferentemente das demais – que são regras de 

negócio, indicadores, são enquadradas como procedimentos, que na nossa avaliação, 

demandam projetos especiais antes de serem incorporados à rotina da organização. 
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A primeira melhoria trata da gestão do relacionamento com os agricultores familiares 

locais com o envolvimento das entidades representativas. Na avaliação do professor, criar uma 

rotina de reuniões com os agricultores, para acompanhamento destes é importante, mas difícil 

pelo tempo limitado e outros afazeres. Assim para ele duas reuniões são suficientes, uma após 

a chamada pública e outra no final para avaliação e ajustes para a próxima chamada.  

Não foi citada pelo professor, a reunião que a CECAF e a EMATER do município 

realizam com os agricultores antes de iniciar a chamada pública, onde é realizado o 

mapeamento dos produtos. Assim, no projeto construído para gestão de relacionamento com os 

agricultores familiares, foram consideradas três reuniões no total. 

A segunda melhoria trata do fortalecimento das associações e cooperativas por meio do 

Selo Nacional da Agricultura Familiar (Seaf). Segundo o professor, seria melhor falar em 

assistência técnica e planejamento da produção para que assim os agricultores pudessem ter 

confiança em participar das chamadas públicas. Se eles vão entrar com DAP física ou jurídica, 

não importa, o importante é se sentirem capazes de participar do processo de compra da 

instituição. Ainda segundo o entrevistado é importante o compromisso do poder público 

municipal para suportar essa assistência técnica. 

Já a terceira melhoria refere-se ao fomento da industrialização da produção da 

agricultura familiar para oferta de produtos prontos para o consumo. Neste ponto, ele menciona 

que seria interessante inserir o compromisso da Secretaria Municipal de Agricultura e 

EMATER, pois segundo ele já existem políticas públicas que fomentam a agroindustrialização 

familiar, mas que sem o devido interesse da gestão municipal, acabam sendo mal-empregadas.  

O segundo momento da validação se deu através de uma reunião com o diretor de 

extensão (DEX) do IF SUDESTE MG. Este ocupa o cargo de DEX do IF Sudeste MG há três 

anos. Ele foi entrevistado, neste trabalho, quando a pesquisadora realizou entrevistas com os 

gestores dos campi e o DEX para levantar as dificuldades encontradas e razões pelas quais os 

campi do IF Sudeste MG não empregam os recursos destinados ao PNAE e/ou não adquirem 

os 30% pertinentes à agricultura familiar.  

O convite se deu através do envio de um e-mail (23 de setembro de 2019) onde foi 

enviado junto o manual de procedimentos, acompanhado do plano de ações, para que pudesse 

ser analisado antes da entrevista. 

A entrevista foi realizada no dia 23 de setembro de 2019, não foi necessário solicitar 

que o DEX assinasse o TCLE, pois conforme mencionado ele já participou de outra entrevista 

deste trabalho, já estando ciente dos objetivos. 
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Ao iniciar a reunião para validação do artefato a pesquisadora agradeceu a participação 

e após mencionou sobre a manifestação do DEX no e-mail onde ele reforça, conforme pôde 

constatar, que os desafios enfrentados pelo IF Sudeste MG são semelhantes aos do IF de 

referência, porém, em sua opinião, o que emperra o PNAE é a ausência de nutricionistas nos 

campi e a falta de boa vontade/ cooperação das nutricionistas em atender outros campi. 

Assim, foi perguntado se em sua experiência como DEX, se achava que este artefato 

poderia ser útil para o IF Sudeste MG. A resposta foi que sim, pois este artefato ajudará a nortear 

o IF Sudeste MG como um todo, e assim, contribuir para que os campi consigam comprar os 

produtos da agricultura familiar através do PNAE. Para o DEX as questões apresentadas são 

super pertinentes, apesar de cada campus enfrentar suas particularidades.  

Segundo ele, para os campi que estão demonstrando interesse em trabalhar com o 

PNAE, a Pró-reitoria de extensão está tentando apoiar, mas sabe que o maior desafio dos campi 

é a falta de nutricionista com responsabilidade técnica. 

Em relação à disponibilização do artefato para os gestores do IF Sudeste MG, ele 

concordou. Como ele já vem acompanhando esta pesquisa, ele tem grande interesse em 

trabalhar e divulgar este artefato junto aos gestores. Completando ele disse que pensa em fazer 

uma campanha de divulgação, e trabalhar com projetos de extensão, para divulgar este trabalho 

e junto mostrar a relevância da nutricionista para o programa, pois os gestores não têm noção 

da importância do PNAE. 

Em síntese, o DEX aprovou o artefato proposto nessa pesquisa, não sendo pontuada 

nenhuma sugestão de melhoria. Deste modo, na seção seguinte é proposto um plano de ações 

para implementação do artefato.  

 

4.6 Projetos para implementação do PNAE no IF Sudeste MG 

 

Para que a instituição consiga implementar o PNAE e atender a lei (11.947/09), em seu 

art. 14, quando diz que ao receber recurso do FNDE para fins de PNAE a EEx. deve destinar 

no mínimo 30% do total com aquisições de produtos da agricultura familiar, além do processo 

proposto, será necessário realizar algumas ações, como: 

a) Sensibilizar os gestores para trabalhar com o PNAE e comprar da agricultura 

familiar; 

b) Conhecer a agricultura local e motivar os agricultores familiares a fornecerem 

para o PNAE; 

c) Capacitar os agricultores familiares e/ou oferecer assistência técnica; 
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d) Conhecer os fornecedores vencedores da chamada pública e combinar a forma 

de trabalho; 

e) Avaliar como foram realizados os trabalhos e apontar os ajustes necessários para 

realizar a próxima chamada; 

f) Fomentar a agroindústria da agricultura familiar; 

g) Criar projetos de extensão para trabalhar as ações anteriores, se necessário for. 

Para implementar estas ações, elaborou-se três projetos com base na ferramenta de 

gestão 5W1H. Este método consiste em um mapeamento de ações a serem desenvolvidas com 

a finalidade de registrar de modo organizado e planejado como deverão ser realizados os 

projetos, sendo necessário responder as seguintes perguntas: What? (o que?), Who? (quem?), 

Where? (onde?), When? (quando?), Why? (porque?) e How? (como) (PONTES et al., 2005). 
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Quadro 21: Projeto de gestão do relacionamento com os agricultores familiares 

What (O que) Who (quem) Where (onde) 
When 

(quando) 
Why (por que) How (como) 

Reunião de 

sensibilização 
CECAF A combinar 

Antes de 

elaborar a 

chamada 

pública 

Para sensibilizar e 

motivar os 

agricultores 

familiares a 

fornecerem para o 

PNAE 

Realizar um encontro onde será conduzido em dois momentos: 

 

Primeiro momento: serão convidadas pessoas chaves da EEx e 

representantes da Secretaria Estadual de Educação, Secretaria 

Municipal de Educação, EMATER, Entidades Representativas da 

Agricultura Familiar como: Cooperativas/ Associações e Sindicatos 

dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar, entre outros que a 

EEx achar interessante participar. 

 

Programação do primeiro momento: 

• Apresentação sobre o que é o PNAE;  

• Importância da AF participar das chamadas públicas; 

• Processo de participação do PNAE;  

• Apresentação de depoimentos de agricultores que já fornecem 

para o PNAE; 

• Processo de realização da chamada pública e a previsão de 

aquisições: quantidades, frequência de pedidos etc. 

 

Segundo momento: serão convidadas pessoas chaves da EEx e 

representantes da EMATER, Entidades Representativas da 

Agricultura Familiar como: Cooperativas/ Associações e Sindicatos 

dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar, entre outros que a 

EEx achar interessante participar. 

 

Programação do segundo momento: 

• Cadastrar os AF que têm interesse em participar da chamada 

pública; 

• Mapear os produtos e as quantidades que os AF têm condições 

de fornecer. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Quadro 22: Projeto de assistência técnica e planejamento da produção da agricultura familiar 

What (O que) Who (quem) Where (onde) 
When 

(quando) 
Why (por que) How (como) 

Entendimento da ATER da 

EMATER e das entidades 

representativas da AF e como o 

IF Sudeste MG pode apoiar 

Pró-reitoria de 

extensão e/ou 

campus do IF 

Sudeste MG 

A combinar Fluxo contínuo 

Para entender as dificuldades da 

EMATER e das entidades 

representativas em trabalhar a 

ATER para a AF 

Reunião de diagnóstico 

Oferta de capacitação/ ATER 

para os agricultores familiares 

e suas entidades 

representativas 

Pró-reitoria de 

extensão e/ou 

campus do IF 

Sudeste MG 

IF Sudeste MG Fluxo contínuo 

Para ter agricultores familiares 

mais capacitados para participar 

das chamadas públicas 

• Elaboração de editais para projetos de 

extensão para estimular docentes do IF 

Sudeste MG a participar; 

• Cursos de capacitação em gestão da 

propriedade rural, 

associativismo/cooperativas, boas 

práticas de produção, agroecologia e 

produção orgânica, compras 

governamentais etc; 

• Assessoria aos produtores e às 

associações/cooperativas existentes ou 

novas. 

Alinhamento e entendimento 

de outras iniciativas (SEBRAE 

e SENAR, UFJF, UFSJ) para 

complementar a atuação do IF 

Sudeste MG, EMATER e das 

entidades representativas da 

AF 

Pró-reitoria de 

extensão e/ou 

campus do IF 

Sudeste MG 

A combinar Fluxo contínuo 

Para evitar a duplicidade de 

ações e entender a 

complementariedade na forma 

de atuação do SEBRAE e 

SENAR, UFJF e UFSJ 

• Reuniões de alinhamento e 

entendimento 

• Elaboração de projetos conjuntos 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Quadro 23: Projeto de fomento a agroindústria da agricultura familiar 

What (O que) Who (quem) Where (onde) 
When 

(quando) 
Why (por que) How (como) 

Diagnóstico dos 

alimentos da AF 

passíveis de serem 

industrializados 

Pró-reitoria de 

extensão e/ou 

campus do IF 

Sudeste MG em 

parceira com 

EMATER e 

entidades 

representativas da 

AF 

Nas 

propriedades 

rurais ou sedes 

de associações/ 

cooperativas 

Fluxo contínuo  

• Para entendimento da 

situação e potencial de 

agregação de valor à 

produção da AF 

• Elaboração de um edital de projeto de extensão 

dedicado a essa ação 

• Visitas aos produtores ou às entidades 

representativas para realizar o diagnóstico 

Oferta de 

capacitação para os 

agricultores 

familiares e suas 

entidades 

representativas da 

AF 

Pró-reitoria de 

extensão e/ou 

campus do IF 

Sudeste MG 

IF Sudeste MG Fluxo contínuo 

• Para ter agricultores 

familiares mais 

capacitados para 

industrialização da 

produção 

• Elaboração de editais para projetos de extensão 

para estimular docentes do IF Sudeste MG a 

participar; 

• Cursos de capacitação para industrialização da 

produção da AF 

o Tecnologias de produção; 

o Boas práticas de fabricação. 

Alinhamento e 

entendimento de 

outras iniciativas 

(SENAR, SEBRAE, 

SENAI) para 

complementar a 

atuação do IF 

Sudeste MG 

Pró-reitoria de 

extensão e/ou 

campus do IF 

Sudeste MG 

A combinar Fluxo contínuo 

• Para evitar a duplicidade 

de ações e entender a 

complementariedade na 

forma de atuação de 

SENAR, SEBRAE e 

SENAI 

• Reuniões de alinhamento e entendimento 

• Elaboração de projetos conjuntos 

Elaboração de 

propostas e 

realização de 

projetos com 

recursos do 

PRONAF 

Agroindústria 

Pró-reitoria de 

extensão e/ou 

campus do IF 

Sudeste MG em 

parceira com 

EMATER e 

entidades 

representativas da 

AF 

A combinar Fluxo contínuo 

• Para atender campus sem 

local adequado para 

manipulação de 

alimentos 

• Para agregação de valor à 

produção da AF 

Auxiliar os agricultores familiares e suas entidades 

representativas a captar recursos via 

PRONAF Agroindústria: 

• Auxiliar a elaboração de proposta; 

• Em caso de aprovação, assessorar a 

implementação do projeto; 

• Por fim, ajudar a prestar contas aos órgãos de 

fomento quanto ao uso do dinheiro e os 

resultados obtidos pelo programa. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Para a implementação, este trabalho e o artefato gerado serão enviados para a Pró-

reitoria de extensão do IF Sudeste MG para que estes possam ser disponibilizados a todos os 

gestores dos campi (IF1, IF2, IF3, IF4, IF5 e IF6). Havendo a necessidade de treinamento, 

assessoria, ou customização do método proposto, a pesquisadora servidora do IF Sudeste MG 

se coloca à disposição da instituição para colaborar, sendo essa possibilidade acordada entre as 

partes conforme a necessidade. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Este estudo teve como objetivo principal propor uma melhoria no processo de uso dos 

recursos do FNDE para o PNAE e de aquisição de produtos da agricultura familiar nos campi 

do IF Sudeste MG que devolvem o recurso destinado para o PNAE e/ou que não empregam 

30% na agricultura familiar. 

Assim para atender ao objetivo geral, este estudo buscou desenvolver um manual de 

procedimentos para aquisição de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar 

(PNAE), junto com um plano de ação para que possa ser utilizado pelos campi do IF Sudeste 

MG que não empregam os recursos destinados ao PNAE e/ou não adquirem os 30% destinados 

para esse fim. Ressalta-se que este manual pode ser adaptado a realidade dos campi do IF 

Sudeste MG e a outras instituições que recebem este recurso. 

Deste modo para atender ao primeiro e segundo objetivos específicos foram realizadas 

entrevistas com os responsáveis pelo PNAE nos campi e com o diretor de extensão da reitoria 

do IF Sudeste MG, e com os representantes das organizações de apoio ao agricultor familiar, 

que se localizam nos municípios onde se situam os campi (IF1, IF2, IF3, IF4, IF5 e IF6), sendo 

elas: EMATER’s, Cooperativas, Associações de Agricultura Familiar, Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais Assalariados, e os próprios agricultores familiares.  

Por meio das entrevistas com os gestores dos campi (IF3, IF4, IF5 e IF6) foi possível 

levantar as dificuldades e as razões pelas quais os mesmos não empregam os recursos 

destinados ao PNAE e/ou não adquirem os 30% pertinentes à agricultura familiar. 

Como dificuldades foram apresentadas: o desconhecimento sobre o PNAE e sua 

legislação, em especial sobre o processo de compras; a falta de comprometimento das pessoas, 

principalmente a do gestor; a burocracia administrativa, bem como a falta de tempo e 

disponibilidade para melhor elaborar o edital; o fato do sistema de compras do governo 

(Comprasnet SIASG) não estar preparado para o programa; a falta do profissional de nutrição 
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no quadro de servidores do campus; indisponibilidade no campus de um local estruturado com 

equipamentos e materiais adequados para manipulação dos alimentos; e a indisponibilidade de 

um local adequado para os alunos realizarem as refeições. 

Nas entrevistas realizadas com os representantes das organizações de apoio ao agricultor 

familiar foi possível coletar críticas ao programa, sendo citadas: o problema de logística das 

entregas dos produtos para as escolas; algumas escolas colocam nas chamadas públicas itens 

que não são produzidos na região; a falta de apoio do Estado para trabalhar com o PNAE, pois 

o governo estabeleceu a lei, mas não ofereceu um aparato a mais para as escolas operarem o 

programa; a falta de sensibilização dos gestores, bem como a resistência deles em relação ao 

programa; foi relatado também a falta de interesse dos agricultores que não participam do 

programa. 

No entanto, nas entrevistas com as organizações de apoio ao agricultor familiar também 

foi possível identificar como o programa é importante para a vida dos agricultores, uma vez que 

por meio do PNAE eles conseguiram sua independência financeira, melhoraram de vida, e 

investiram em suas propriedades. 

Para entender ao terceiro objetivo, foi realizado um estudo de caso com um IF 

considerado pioneiro na rede federal e referência de execução positiva do PNAE perante o 

FNDE. A Instituição de referência consegue gastar todo o recurso que vem para o PNAE, sendo 

60% com produtos da agricultura familiar, taxa superior ao mínimo de 30%. Não compram uma 

maior quantidade dos agricultores familiares por uma questão de oferta.  

Através dos relatos do entrevistado no IF de referência foi possível identificar que as 

dificuldades enfrentadas por eles não são muito diferentes das dificuldades apresentadas pelos 

entrevistados dos campi (IF1, IF2, IF3, IF 4, IF5 e IF6). No entanto, o IF de referência tem 

trabalhado algumas soluções, sendo elas: 

• Para o campus que não conta com o profissional de nutrição, para realizar a 

chamada pública, é formada uma comissão envolvendo vários atores de diferentes setores com 

assessoria de nutricionistas de outros campi.  

• Para os campi que não manipulam os alimentos, os mesmos colocam em suas 

chamadas públicas, produtos de fácil manuseio, prontos para uso, como biscoitos, pão tipo 

caseiro, bolos, bebidas, frutas de pronto consumo, servidos por servidores da assistência ao 

educando, ou outros colaboradores.  

• Além disso, para conseguir implementar o PNAE em toda a instituição, foram 

adotadas algumas ações como: oferta de capacitação para os servidores de todos os campi, 

lotados em diferentes setores; apoio e incentivo institucional e da gestão para realização dessas 
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compras; realização de encontros tanto com os órgãos executores federais, estaduais e 

municipais, quanto com fornecedores e organizações da agricultura familiar local; e realização 

de atividades de extensão.  

O cumprimento do quarto objetivo específico consistiu na elaboração de um manual de 

procedimentos para aquisição de produtos da agricultura familiar a ser empregado na 

alimentação escolar (PNAE), a sua construção se deu através do mapeamento do processo, do 

entendimento da legislação, da revisão de trabalhos publicados, e da consolidação das 

entrevistas. 

Quanto ao quinto objetivo de validação do artefato, ela foi realizada em dois momentos: 

i) foi realizada uma consulta a um professor de agroecologia do IF Sudeste MG, membro do 

CECAF; ii) uma reunião com o DEX da reitoria do IF Sudeste MG, sendo aprovado por todos. 

Além do processo proposto foram construídas algumas ações consideradas necessárias para que 

assim a instituição consiga implementar o PNAE e atender a lei (11.947/09), em seu art. 14, 

quando diz que ao receber recurso do FNDE para fins de PNAE a EEx. deve destinar no mínimo 

30% do total com aquisições de produtos da agricultura familiar. 

Diante o produto tecnológico construído (manual de procedimentos), e do plano de 

ações proposto, espera-se que os campi do IF Sudeste MG, que atualmente devolvem o recurso 

destinado para o PNAE e/ ou que não empregam 30% na agricultura familiar, consigam 

executar este recurso adequadamente e assim contribuir para que a EEx: i) atenda a legislação 

não correndo o risco de sofrer sanções dos órgãos de controle, ii) ofereça aos seus alunos uma 

alimentação saudável e adequada, iii) apóie o desenvolvimento sustentável das regiões no 

entorno dos campi do IF Sudeste MG por meio da agricultura familiar. 

 

5.1 Limitações da pesquisa 

 

As principais limitações da pesquisa são: 

• O trabalho foi concentrado no uso do método qualitativo de pesquisa; 

• Dificuldade de acesso aos representantes do IF Sudeste MG e das organizações 

de apoio aos agricultores familiares, tendo em vista que os mesmos se encontram localizados 

em municípios distintos; 

• Para construção do artefato foi utilizado somente o método de mapeamento de 

processos como referencial de análise; 

• A pesquisa foi focalizada no IF Sudeste MG dificultando a generalização dos 

resultados para outros IF’s ou organizações públicas que recebem recursos para fins do PNAE. 
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5.2 Sugestões de estudos futuros  

 

As principais propostas para estudos futuros são: 

• Revisar outras iniciativas nacionais de inserção/ inclusão social da agricultura 

familiar em mercados institucionais; 

• Entender o caminho de fortalecimento das associações e cooperativas associadas 

ao PNAE e outros mercados institucionais; 

Pesquisar casos de sucesso na industrialização da produção da agricultura familiar; 

Replicar esse estudo para outros IF’s e instituições públicas de ensino para se verificar 

como é realizado o processo de uso dos recursos do FNDE para o PNAE com a aquisição de 

alimentos da agricultura familiar. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A. TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

 
TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

Ilmo. Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais (IF Sudeste MG), campus.  

 

 Solicitamos a V. S.ª anuência para realização da pesquisa intitulada “Uma proposta de 

implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais” a ser realizada pela mestranda 

Josilaine Maria Lima Guilarducci Caiafa, do Mestrado Profissional em Administração da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com o IF Sudeste MG. A pesquisa está 

sendo realizada sob orientação da Professora Doutora Aldara da Silva César e Coorientação do 

Professor Doutor Marco Antônio Conejero, com o objetivo de propor um processo gerencial 

(artefato), que pode servir de referência para o IF Sudeste MG na implementação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar nos campi que não trabalham com este programa. 

Neste sentido, para realização da pesquisa, será necessária a realização de entrevistas com 

alguns servidores desta Instituição. 

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e salientamos que os dados 

coletados serão utilizados somente para o fim descrito neste documento. 

 Na certeza de contarmos com a colaboração de V.S.ª, agradecemos a atenção, ficando à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. 

 

Volta Redonda, RJ, de 2018. 

 

 

      

Prof. Dra. Aldara da Silva César 

Orientadora da Pesquisa – MPA/PPGA/UFF 

 

      

Prof. Dr. Marco Conejero 

Coorientador da Pesquisa – MPA/PPGA/UFF 

 

     

Josilaine Maria Lima Guilarducci Caiafa 

Mestranda – MPA/PPGA/UFF 

 

(  ) Concordamos com a solicitação (  ) Não concordamos com a solicitação 
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APÊNDICE B. ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O DIRETOR DE EXTENSÃO DA 

REITORIA DO IF SUDESTE MG 

 

Cargo que ocupa: 

Nível de escolaridade: 

Quantos anos que ocupa este cargo: 

Quantos anos de experiência profissional: 

 

1. Você conhece o Programa Nacional de Alimentação Escolar? Qual é o seu 

conhecimento sobre a legislação do PNAE? 

1. Você conhece a agricultura familiar local/regional?  

2. Você sabe como é realizado o processo de compras dos produtos da agricultura familiar 

para este programa? 

3. Você sabe me dizer quais campi trabalham e quais campi não trabalham com o 

programa? 

4. Você sabe me dizer por que alguns campi trabalham e outros não trabalham com o 

programa? 

5. Quais são os pontos positivos e negativos para o IF como um todo em trabalhar e não 

trabalhar com o programa? 

6. Você consegue enxerga as dificuldades dos campi que não trabalham com o programa? 

7. O Instituto tem interesse de implementar o programa em todos os campi? Se sim como 

pretende ou poderia fomentar a implementação do programa nos campi? 
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APÊNDICE C. ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O CAMPUS QUE TRABALHA 

COM O PNAE. 

 

Cargo que ocupa: 

Nível de escolaridade: 

Quantos anos que ocupa este cargo: 

Quantos anos de experiência profissional: 

 

 

1. Qual é o número de alunos matriculados no campus? 

2. Quais os cursos oferecidos no campus?  

3. Existe algum curso, dentre os oferecidos, que está ligado direta ou indiretamente com 

as atividades de alimentação escolar? 

4. O campus disponibiliza de refeitório ou restaurante para os alunos se alimentarem?  

5. Se a resposta for sim, a gestão do refeitório ou restaurante é própria ou terceirizada? 

6. Qual o número de refeições servidas no ano/ mês? E de alunos atendidos no ano/ mês? 

7. Quem e como é definido o cardápio do dia? 

8. A Instituição investe recurso do seu orçamento anual com alimentação dos alunos ou 

recebe verba especial do ministério da educação (por exemplo, o PNAE) para esta atividade? 

Qual é o orçamento anual destinado a alimentação escolar, quanto desse é de recursos próprios 

e quanto é de terceiros? 

9. Você conhece a agricultura familiar local/regional? Qual é o número de produtores da 

agricultura familiar disponíveis localmente/ regionalmente? Qual é o perfil desse produtor 

(tamanho, renda, portfolio de produtos)? 

10. Desde que ano que o campus trabalha com o PNAE? Como começou este trabalho? 

11. Qual a importância que você vê deste programa para os alunos e para a Instituição? 

12. Como vocês trabalham com o programa no campus? Como é o processo de compra da 

agricultura familiar? Quem trabalha, quais as posições, quantas pessoas estão envolvidas e qual 

é a rotina de trabalho? 

13. O campus consegue comprar o mínimo de 30% de produtos da agricultura familiar, 

conforme diz a legislação? 

14. Como os alimentos adquiridos da agricultura familiar são distribuídos aos alunos? 

Quais as dificuldades que vocês enxergam para trabalhar com o programa? Na sua visão o que 

pode ser feito para melhorar o uso do programa na Instituição? O que falta? 
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APÊNDICE D. ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O CAMPUS QUE NÃO 

TRABALHA COM O PNAE 

 

Cargo que ocupa: 

Nível de escolaridade: 

Quantos anos que ocupa este cargo: 

Quantos anos de experiência profissional: 

 

1. Qual é o número de alunos matriculados no campus? 

2. Quais os cursos oferecidos no campus?  

3. Existe algum curso, dentre os oferecidos, que está ligado direta ou indiretamente com 

as atividades de alimentação escolar? 

4. O campus disponibiliza de refeitório ou restaurante para os alunos se alimentarem?  

5. Se a resposta for sim, a gestão do refeitório ou restaurante é própria ou terceirizada? 

6. Qual o número de refeições servidas no ano/ mês? E de alunos atendidos no ano/ mês? 

7. Quem e como é definido o cardápio do dia? 

8. A Instituição investe recurso do seu orçamento anual com alimentação dos alunos ou 

recebe verba especial do ministério da educação (por exemplo, o PNAE) para esta atividade? 

Qual é o orçamento anual destinado a alimentação escolar, quanto desse é de recursos próprios 

e quanto é de terceiros? 

9. Você conhece a agricultura familiar local/regional? Qual é o número de produtores da 

agricultura familiar disponíveis localmente/ regionalmente? Qual é o perfil desse produtor 

(tamanho, renda, portfólio de produtos)? 

10. Desde que ano que o campus trabalha com o PNAE? Como começou este trabalho? 

11. Qual a importância que você vê deste programa para os alunos e para a Instituição? 

12. Como vocês trabalham com o programa no campus? Como é o processo de compra da 

agricultura familiar? Quem trabalha, quais as posições, quantas pessoas estão envolvidas e qual 

é a rotina de trabalho? 

13. O campus consegue comprar o mínimo de 30% de produtos da agricultura familiar, 

conforme diz a legislação? 

14. Como os alimentos adquiridos da agricultura familiar são distribuídos aos alunos? 

15. Quais as dificuldades que vocês enxergam para trabalhar com o programa? Na sua visão 

o que pode ser feito para melhorar o uso do programa na Instituição? O que falta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



132 

 

APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
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APÊNDICE F 
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APÊNDICE G. ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O IF DE REFERÊNCIA 

 

Cargo que ocupa: 

Nível de escolaridade: 

Quantos anos que ocupa este cargo: 

Quantos anos de experiência profissional: 

 

1. Todos os campi do IF de referência disponibilizam de refeitório ou restaurante para os 

alunos realizarem as refeições? 

2. Existe campus que o refeitório é terceirizado ou que não disponibiliza de refeitório ou 

restaurante para os alunos realizarem as refeições?  

3. Todos os campi do IF de referência contam em seu quadro de servidores com um 

profissional de nutrição? Se a resposta for não, quem e como é elaborado o cardápio neste 

campus? 

4. Desde que ano o IF de referência começou a trabalhar com o PNAE? 

5. Todos os campi do IF de referência trabalham com o PNAE? Se não, quantos são os 

campi que trabalham e os que não trabalham? 

6. Qual a importância que você vê deste programa para os alunos e para a Instituição? 

7. Como vocês trabalham com o programa? Quem trabalha, quais as posições, quantas 

pessoas estão envolvidas e qual é a rotina de trabalho? Como é o processo de compra da 

agricultura familiar? 

8. Como é a agricultura familiar local/regional? Qual é o número de produtores da 

agricultura familiar disponíveis localmente/ regionalmente? Qual é o perfil desse produtor 

(tamanho, renda, portfolio de produtos)? 

9. O IF de referência consegue comprar o percentual de no mínimo 30% de produtos da 

agricultura familiar, conforme diz a legislação? 

10. Quais são os alimentos da agricultura familiar mais comprados? Qual é a periodicidade 

de compra e distribuição? Como os alimentos são distribuídos à instituição? 

11. Quais as dificuldades que vocês enxergam para trabalhar com o programa? 

12. Na sua visão o que pode ser feito para melhorar o uso do programa na Instituição? O 

que falta? 
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APÊNDICE H. MANUAL DE PROCEDIMENTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 
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1.  APRESENTAÇÃO 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE é um programa do governo 

federal que visa o desenvolvimento, o aprendizado, o rendimento escolar dos estudantes e ainda 

a formação de hábitos saudáveis por meio de ações de educação alimentar e nutricional.  

Tem como diretrizes (Lei 11.947/ 2009): 

 

I - o emprego da alimentação saudável e adequada; 

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de 

ensino e aprendizagem; 

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede 

pública de educação básica; 

IV - a participação da comunidade no controle social, no 

acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da alimentação 

escolar saudável e adequada; 

V - desenvolvimento sustentável, incentivar a aquisição de gêneros 

alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 

preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores 

familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e 

de remanescentes de quilombos;  

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança 

alimentar e nutricional dos alunos (LEI 11.947/ 2009, p. 1). 

 

A Lei 11.947/2009, art. 14, estabelece que do total dos recursos financeiros repassados 

pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou 

de suas organizações. 

Conforme preconiza a legislação (Lei nº 11.947/2009), para facilitar o processo de 

aquisição dos produtos da agricultura familiar, a instituição pode realizar o processo de compras 

por chamada pública, dispensando o processo licitatório.  

É importante que a instituição tenha interesse no sucesso do programa e que sejam 

envolvidas pessoas comprometidas com as etapas do processo. Possivelmente uma realidade 

diferente será desenhada em cada instituição, com traços, formas e propriedades distintas para 

a solução das dificuldades e sucesso das ações (HIRATA et al. 2017). 

Para conhecimento: As Entidades Executoras (Eex.) são instituições da rede pública de 

ensino federal, estadual e municipal que recebem recursos diretamente do FNDE para a 

execução do PNAE: Secretarias Estaduais de Educação, Prefeituras e Escolas federais. 
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2. PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

(PNAE) 

   

 Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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3. PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 

Etapa Responsável Procedimento Forma de executar 

1 Diretor Geral 
Nomeação da 

Comissão CECAF 

Diretor geral nomeia, através de uma portaria, 

servidores para comporem a CECAF. 

2 CECAF 

Conhecendo os 

agricultores familiares 

e os produtos locais 

Realizar uma reunião com os agricultores familiares 

locais para conhecer a disponibilidade e diversidade de 

produtos que estes têm para oferecer. 

Nessa reunião os agricultores devem informar os 

alimentos que produzem e a quantidade que eles 

conseguem ofertar.  

3 

Nutricionista 

(responsável 

técnico) 

Elaboração da lista de 

produtos e calendário 

de entrega  

Elaborar a relação dos alimentos, descrição e 

quantidades, que irão entrar na chamada pública de 

acordo com a oferta de produtos que os agricultores 

informaram na reunião. A descrição desses produtos 

deve ser realizada com o maior número de detalhes 

possível, quanto a sua quantidade, a unidade de 

fornecimento, e o regime de fornecimento (diário, 

mensal, quinzenal) para que não deixe dúvidas aos 

agricultores que irão participar do processo.  

4 CECAF 
Levantamento de 

preços 

Essa pesquisa de preços é realizada com agricultores 

que participam da feira livre da cidade e em mercados 

locais. Depois de realizada a cotação, deve ser feita a 

média dos preços, e esses preços serão informados no 

projeto básico. 

5 CECAF 

Elaboração do 

processo da chamada 

pública  

No projeto básico deverão ser informadas todas as 

especificações dos alimentos a serem adquiridos, 

definição de preço, as condições de entrega e 

periodicidade, e a forma de contratação. No edital 

deverão constar todas as regras de como serão 

selecionadas as propostas vencedoras. 

6 
Setor jurídico 

da Instituição 
Análise jurídica 

Montado todo o processo, este deverá ser encaminhado 

para a procuradoria do órgão para que possam ser 

analisados todos os documentos e ser emitido um 

parecer jurídico.  

7 CECAF 
Divulgação do edital 

da chamada pública 

Após o retorno do processo com a aprovação jurídica, 

deverá ser marcado o dia e o horário a ser realizada a 

chamada pública.  

8 CECAF 
Recebimento dos 

projetos de venda  

Para participar do processo da chamada pública, o 

agricultor deverá apresentar dois envelopes:  

Envelope 1 contendo os documentos de habilitação 

detalhados no edital; envelope 2 o projeto de venda 

assinado pelo representante legal, contendo o preço 

unitário e total dos produtos que irá ofertar, e demais 

informações solicitadas no edital.  

9 CECAF 
Sessão pública de 

julgamento 

No dia e horário marcado, deverá ser realizada uma 

reunião para analisar os documentos entregues e as 

propostas. 

Após análise, deverá ser redigida uma ata da sessão, 

relatando todos os atos administrativos e o resultado 

das propostas vencedoras. Toda conduta e ações 

tomadas na sessão devem estar de acordo com o 

previsto no edital. 

10 Nutricionista 
Recebimento de 

amostras 

A EEx. poderá prever no edital da chamada pública a 

apresentação de amostras dos produtos a serem 

adquiridos, para que sejam previamente submetidos ao 

controle de qualidade, observando-se a legislação 

pertinente.  



142 

 

11 CECAF 
Publicação do 

julgamento 

Após classificada as propostas vencedoras, as mesmas 

deverão ser registradas no sistema Comprasnet SIASG 

e o resultado deverá ser publicado nos mesmos meios 

utilizados para a publicação e divulgação do edital da 

chamada pública. 

12 
Ordenador de 

despesas 
Homologação  

O resultado das propostas vencedoras devem ser 

registrada no sistema Comprasnet SIASG, seguindo o 

mesmo trâmite de um processo de dispensa tradicional 

e depois o meso deve ser  homologado.  

13 

Setor de 

execução 

orçamentária 

Emissão da nota de 

empenho  

Concluída a etapa de homologação deverá ser emitida 

a nota de empenho  

14 
Setor de 

contratos 
Contrato  

Após emitida a nota de empenho deverá ser 

providenciada a confecção do contrato 

15 

Entidade 

executora e 

fornecedores 

Fornecimento 

O gestor da EEX. deverá designar um servidor ou 

comissão para receber os alimentos e atestar as 

respectivas notas fiscais, que serão encaminhadas ao 

setor responsável para a efetivação do pagamento.  

16 Setor financeiro Pagamento 
Uma vez enviada à nota fiscal para o setor financeiro, 

este deverá providenciar o pagamento.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

3.1 1º PASSO – NOMEAÇÃO COMISSÃO CECAF 

Responsável: Diretor Geral 

A Resolução CD/FNDE nº 26/2013 cita que os estados, Distrito Federal e os municípios devem 

contar com uma CAE (Comissão de Alimentação Escolar) a qual atua como órgão de caráter 

fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento ao PNAE. Há de ressaltar que na 

citada resolução não há exigência de composição das CAE's, por parte das entidades federais, 

para realização da chamada pública. 

Como sugestão de modelo organizacional alguns IF's (IF Sul de Minas, IF Sudeste MG), 

nomeiam uma Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar (CECAF), que ajudará 

a EEx. no processo para aquisição de gêneros alimentícios diretos da agricultura familiar com 

recursos do PNAE. 

A CECAF poderá ter como atribuições: 

• Realizar a articulação com os atores envolvidos no processo de compras da agricultura 

familiar; 

• Confecção do projeto básico; 

• Realizar o levantamento dos preços; 

• Montar o processo de chamada pública; 

• Selecionar as propostas vencedoras; 

• Convocar o agricultor vencedor para assinatura do contrato;  

 

• Indicar o técnico responsável e fiscal do contrato; 
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• Realizar demais atividades operacionais e administrativas referentes ao processo da 

chamada pública. 

   

O art. 34 da Resolução/ CD/ FNDE n. 26/ 2013 determina que na formação da CAE devam 

estar presentes representantes da EEx. e também representantes da sociedade civil, com base 

nestes aspectos torna-se relevante que a CECAF tenha presente em sua composição os seguintes 

representantes (HIRATA et al. 2017): 

• Representantes dos setores administrativos (diretoria de administração, coordenação de 

administração, setor de compras ou setor de licitações);  

• Representante do setor de alimentação escolar; 

 Representante institucional ligado à área de extensão (coordenação de extensão ou 

servidores inteirados e motivados com o tema); 

• Representação estudantil (líderes de sala, representações de grêmios ou outras formas 

organizacionais representativas); 

• Representantes da sociedade civil (pais e/ ou agricultores interessados no processo). 

Assim que a EEx recebe o repasse do FNDE destinado para o PNAE o diretor geral deve indicar 

os representantes que irão compor a CECAF. 

É relevante que na hora da nomeação dos membros que irão compor a CECAF o diretor geral 

indique pessoas que tenham interesse na ação, para que o processo possa ser realizado com 

sucesso.  

Observação: Todos os membros da CECAF devem passar por capacitação externa (oferecida 

pelo governo federal) ou interna (oferecida pelo próprio IF Sudeste MG a partir das experiências 

de alguns campi) antes de atuarem no processo. 

 

3.2 2º PASSO- CONHECENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES E OS 

PRODUTOS LOCAIS 

Responsável: CECAF 

Para que a EEx. consiga conhecer a agricultura local, a mesma poderá tentar articular com a 

coordenação de extensão da instituição; poderá verificar se o município conta com uma 

EMATER, com Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar, associações/   

cooperativas, representantes da agricultura familiar e de segmentos que trabalham com 

interlocução entre ambas, para que a partir deste contato consigam mapear os produtos da 

região.  
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Este passo é fundamental para a boa execução do programa, pois através desta articulação será 

possível fazer o mapeamento dos produtos que são produzidos na localidade e assim colocar na 

chamada somente produtos da região. 

Observação: - é interessante que se crie uma gestão de relacionamento com os agricultores 

familiares locais e o envolvimento das entidades representativas, podendo está ser formada 

através de reuniões periódicas com a participação da Emater/ Associações/ Cooperativas para 

conhecimento dos produtores/ área plantada/ produção esperada. E assim orientar os 

agricultores sobre como participar do processo de chamada pública e avaliar a entrega da 

produção conforme cronograma acordado. 

- Para que se tenha uma melhor organização social e fortalecer as associações e cooperativas, é 

relevante o IF Sudeste MG fomentar o oferecimento de cursos de capacitação às associações e 

cooperativas via parcerias com SENAR, SESCOOP e SEBRAE. 

 

3.3 3º PASSO- ELABORAÇÃO DA LISTA DE PRODUTOS E CALENDÁRIO DE 

ENTREGA  

Responsável: Nutricionista (responsável técnico) 

De acordo com a Resolução/ CD/ FNDE n. 26/ 2013, o gerenciamento das ações de alimentação 

escolar deverá ser realizada pelo profissional de nutrição habilitado, sendo que este assumirá a 

responsabilidade técnica do programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei n. 11.947/ 2009 

e em legislações específicas, dentro de suas atribuições. 

Poderá ser responsável técnico do PNAE o nutricionista habilitado e regularmente inscrito no 

Conselho Regional de Nutrição (CRN) e que for contratado pela EEx. como pessoa física. 

Sendo vedada a assunção de responsabilidade técnica por nutricionista que: I) atue como 

assessor da EEx.; II) que atue como consultor da EEx.; III) cuja contratação pela EEx. se dê por 

meio de uma pessoa jurídica. 

Conforme art. 12 da Resolução CFN n. 465/ 2010 está claro que não é 

possível o nutricionista de uma empresa terceirizada responder pelo 

PNAE da instituição escolar a que atende: 

Art. 12.Quando a produção de refeições destinadas ao atendimento da 

clientela atendida pelo PAE for terceirizada, a empresa prestadora de 

serviços deverá obedecer às normas específicas baixadas pelo CFN 

para a área de alimentação coletiva (concessionárias), devendo a 

Entidade Executora manter o nutricionista responsável técnico (RT) e 

demais nutricionistas, que,   
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além das atribuições previstas nesta Resolução, supervisionarão as 

atividades desenvolvidas pela empresa ( Resolução CFN n. 465/ 2010, 

p. 7). 

 

Os nutricionistas dos IF's, responsáveis técnico pelo PNAE deverão fazer seu cadastro 

no FNDE, atendendo ao previsto no §3 do art. 12 da Resolução 26/ 2013. Para realizar este 

cadastro deverá ser preenchido um formulário disponível no site 

https://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-eixos-de-atuacao/pnae-cadastro-de-

nuticionistas  

Assim, realizado o mapeamento dos produtos, o nutricionista deverá elaborar a lista dos 

produtos que irão entrar na chamada pública. Na descrição dos produtos deverá conter: a 

descrição dos produtos de forma detalhada e clara o suficiente para que não cause dúvida aos 

agricultores na hora de elaborar o projeto básico, incluindo o tamanho médio, cor, aparência, a 

quantidade, a unidade de fornecimento (Kg, dúzias, caixas) e o regime de fornecimento (diário, 

semanal, quinzenal, mensal). 

Observações:  

- O campus que não possuir um profissional de nutrição no seu quadro deverá requerer 

a reitoria o auxílio de um profissional de outro campus. 

- O campus que não dispõe de infraestrutura de restaurante para oferta de refeições 

deverá fazer uma chamada pública de alimentos prontos e/ou fácil consumo. 

- Na elaboração do cardápio a nutricionista deverá respeitar as referências nutricionais, 

os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na 

sustentabilidade e diversidade agrícola da região, na alimentação saudável e adequada; 

- É proibido à aquisição de bebidas com baixo valor nutricional, alimentos enlatados, 

embutidos, doces, alimentos compostos (dois ou mais alimentos embalados separadamente para 

consumo conjunto), preparações semiprontas ou prontas para o consumo, ou alimentos 

concentrados; 

 

3.4 4º PASSO - LEVANTAMENTO DE PREÇOS 

Responsável: CECAF 

O preço de aquisição de cada produto será o preço médio pesquisado por, no mínimo, 

três mercados em âmbito local, dando preferência à feira do produtor da agricultura familiar, 

quando houver. 
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Quando não houver mercado local para produtos específicos, a pesquisa de preços 

deverá ser realizada em âmbito territorial, estadual ou nacional, nessa ordem.  

Para a composição dos preços deverão ser considerados todos os insumos necessários, 

tais como frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do 

produto.  

Os preços de aquisição definidos pela EEx., serão os preços que deverão constar na 

chamada pública e são esses os preços que serão praticados no âmbito dos contratos de 

aquisição de produtos da agricultura familiar, ou seja, o preço não é critério de classificação.  

Preços de produtos orgânicos e/ ou agroecológicos 

Caso a chamada não seja específica para produtos orgânicos ou agroecológicos e/ ou 

seja realizada uma pesquisa de preços para os produtos agroecológicos ou orgânicos, a EEx. 

poderá aumentar os preços desses produtos em até 30% (trinta por cento) em relação a pesquisa 

de preços dos produtos convencionais, conforme Lei n. 12. 512, de 14 de outubro de 2011. 

 

3.5 5º PASSO - ELABORAÇÃO DO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA  

Responsável: CECAF 

O processo de compra direta para aquisição de alimentos da agricultura familiar é mais 

simples que as diversas modalidades de licitação, pois pode ser adotada a dispensa de licitação 

com prévia chamada pública para a seleção dos projetos de venda, conforme o art. 14 da lei n. 

11.947/ 2009 e o §1 art. 24 da Resolução/ CD/ FNDE n. 26/ 2013.  

A EEx. poderá realizar mais de uma chamada pública por ano, por razões de 

conveniência e oportunidade, facilitando o processo de compra, em respeito à sazonalidade dos 

produtos. Do mesmo modo que a chamada poderá ter vigência superior ao ano civil, se assim 

melhor atender às necessidades do processo de aquisição da agricultura familiar.  

A chamada pública/ dispensa de licitação simplifica os atos administrativos e 

operacionais, apresenta maior possibilidade de atender às especificidades necessárias à 

aquisição de alimentos diretamente do produtor. 

Como sugestão a chamada deverá apresentar: 

I – Projeto básico: este precisa ser claro e objetivo no que se pretende adquirir, contendo 

informações suficientes para que o agricultor formule corretamente o projeto de venda, como 

os tipos de alimentos a serem adquiridos, as condições específicas de contratação e 

fornecimento, devendo conter no mínimo: 

Objeto da compra – no caso do PNAE, são os gêneros alimentícios para atender a 

alimentação escolar. Deve conter a descrição detalhada e objetiva desses alimentos; 
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Justificativa – o motivo pelo qual está sendo solicitada a compra dos objetos listados;  

Definição do preço – deve ser apresentada a forma como foi realizada a pesquisa de 

preços dos produtos; 

Fornecimento – deve informar o cronograma de entrega (diária, semanal, quinzenal) 

parcelamento e condições de entrega; 

Demais informações relevantes – outras informações que a EEx. entender que serão 

relevantes e essenciais para nortear as condições da aquisição. 

II – Formalização do processo: O processo deverá ser protocolado, onde será gerado um 

número do processo, identificação e numeração da modalidade de licitação, capa, paginação, 

conforme procedimentos adotados em sua Instituição. O processo deverá ser protocolado, como 

uma dispensa de procedimento licitatório. 

III - Disponibilidade Orçamentária e Financeira: A Coordenação Orçamentária e 

Financeira deverá emitir uma declaração informando que existe a disponibilidade orçamentária 

e detalhar: o programa de trabalho, fonte de recurso, classificação da natureza, elemento e sub 

elemento de despesa e plano interno (PI) dos recursos a serem utilizados. 

IV -Autorização do gestor: Após confirmada a disponibilidade orçamentária o gestor da 

EEx. deverá emitir a autorização para abertura ou andamento dos procedimentos licitatórios 

necessários. Em alguns casos essa autorização consta na própria declaração da disponibilidade 

orçamentária. 

V- Elaboração do edital da chamada pública: No edital deverá conter todas as normas e 

critérios de participação e seleção do projeto de venda a ser contratado. Junto com o edital, 

devem ser elaborados os documentos complementares (Anexos): projeto básico; projeto de 

vendas; declaração de origem dos produtos; termo de recebimento; minuta do contrato. Caso 

necessário o órgão poderá adicionar outros anexos que julgarem pertinentes.  

A Resolução CD/ FNDE nº04/ 2015 propõe modelos dos documentos: edital da 

chamada pública, contrato de vendas, pesquisa de preço, projeto de venda. 

No site http://mds.gov.br/compra-da-agricultura-familiar/pnae é possível acessar alguns 

modelos destes documentos que devem constar no anexo do edital, disponibilizando também o 

modelo de declaração de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de 

venda dos cooperados/ associados, modelo de declaração do agricultor familiar – produção 

própria (grupos formais e informais). 

VI- Portaria de nomeação da CECAF: Deverá ser juntada ao processo a portaria de 

nomeação da CECAF.  
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3.6 6º PASSO- ANÁLISE JURÍDICA 

Responsável: Setor jurídico da Instituição 

Montado todo o processo, este deverá ser encaminhado para a procuradoria da EEx. para 

que possa serem analisados todos os documentos e emitido o parecer jurídico.  

 

3.7 7º PASSO - DIVULGAÇÃO DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA 

Responsável: CECAF 

No caso específico da aquisição da agricultura familiar, deve ser dada ampla publicidade 

à chamada pública. A EEx. deverá publicar o edital em: jornal de circulação local; local público 

de ampla circulação; página na internet da EEx.; rádios locais; organizações locais da 

agricultura familiar (como sindicatos rurais, cooperativas, associações, movimentos sociais e 

demais entidades da agricultura familiar) e para entidades de assistência técnica e extensão rural 

do município ou do estado. 

Observação: a chamada deverá permanecer aberta para o recebimento dos projetos de 

venda por um período mínimo de 20 dias. 

Todos os editais e resultados de chamadas públicas devem ser encaminhados para o e-

mail paacomprainstitucional@mds.gov.br para que sejam divulgados no Portal de Compras da 

Agricultura Familiar. 

 

3.8 8º PASSO - RECEBIMENTO DOS PROJETOS DE VENDA  

Responsável: CECAF 

Para participar do processo da chamada pública, o agricultor deverá apresentar dois 

envelopes à CECAF: Envelope 1 deverá conter os documentos de habilitação detalhados no 

edital; e o envelope 2 deverá conter o projeto de venda assinado pelo representante legal, 

contendo o preço unitário e total dos produtos que irá ofertar, e demais informações solicitadas 

no edital. O modelo do projeto de venda que o agricultor deverá apresentar será o apresentado 

no anexo ao edital.  

A CECAF deverá informar no edital o local, horário para que os participantes possam 

entregar os envelopes. 

Para a habilitação das propostas dos fornecedores individuais, detentores de DAP física 

(não organizado em grupo): O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os 

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:  

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;   
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II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

dias;  

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor 

participante;  

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

e  

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda.  

Para habilitação das propostas dos grupos informais de agricultores familiares 

participantes, detentores de DAP física, organizados em grupo: deverá ser apresentado no 

envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:  

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 

60 dias;  

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os 

agricultores participantes;  

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

e  

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda.  

Para habilitação dos grupos formais, detentores de DAP jurídica: O representante legal 

deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de 

inabilitação:  

I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 

dias;  

III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  

IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no 

órgão competente;  

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar;  
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VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados;  

VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados.  

VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 

caso. 

No recebimento do envelope, deverá ser realizado o protocolo para fins de registro e 

juntado ao   

processo para a abertura na data e hora definidas para julgamento. 

 

3.9 9º PASSO – SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO 

Responsável: CECAF 

Diferente do que acontece nas licitações públicas, onde a disputa é realizada com base 

no menor preço, para realizar a chamada pública a seleção dos agricultores familiares deixará 

de ser pelo menor preço e passam a serem selecionados as propostas que melhor atendam aos 

objetivos da instituição. Desta maneira, a seleção passou a ser realizada priorizando os 

agricultores do próprio município. 

Para a sessão pública dos projetos, no dia e horário informado no edital, a CECAF se 

reúne, analisa os documentos entregues e as propostas. Selecionadas as propostas devidamente 

habilitadas, procede-se a classificação em relação aos grupos de fornecedores.  

Como todos devem apresentar o mesmo valor, já definido pela pesquisa de preço, não 

haverá disputa de preços. 

Após analisar os documentos apresentados e as propostas de vendas, deverá ser redigida 

uma ata da sessão, relatando todos os atos administrativos e o resultado das propostas 

vencedoras. Toda conduta e ações tomadas na sessão devem estar de acordo com o previsto no 

edital. 

O julgamento deverá priorizar a ordem:  

projetos locais; 

projetos do território rural; 

projetos do estado; 

projetos do país.  

Ordem de prioridade para a seleção dos projetos: 

 

I – os fornecedores locais do município;  
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II – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 

comunidades quilombolas;  

III – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 

agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;  

IV – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão 

ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de 

Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os 

Fornecedores Individuais;  

V – organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou 

empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.  

Os agricultores familiares podem participar da seleção na condição de fornecedores 

individuais, ou organizados em grupos informais ou formais (associações e cooperativas com 

DAP jurídica). No entanto, os grupos formais têm prioridade sobre os demais, e os grupos 

informais têm prioridade sobre os fornecedores individuais. 

A Resolução/ CD/ FNDE n. 26/ 2013, art. 27, diz que na ausência ou desconformidade 

de qualquer dos documentos exigidos para a habilitação das propostas, fica facultada à EEx. a 

abertura de prazo para a regularização da documentação, desde que esteja previsto no edital.  

Caso o agricultor vencedor de determinado(s) produto(s) não possua capacidade de 

fornecimento de toda a quantidade solicitada, a EEx. poderá adquiri o(s) mesmo(s) produto(s) 

de mais de um fornecedor, respeitando a ordem de classificação dos proponentes. 

Observações:  

- Atenção para o limite individual de venda do agricultor familiar para a alimentação 

escolar, que são de 20 mil por DAP/ano/EEx. 

- Os contratos individuais firmados no âmbito de cada instituição não poderão superar 

o valor de R$ 20 mil (vinte mil reais), por DAP, no mesmo ano civil. No caso de 

comercialização com grupos formais, o montante máximo a ser contratado será o resultado do 

número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual 

de comercialização, os mesmos R$ 20 mil (vinte mil reais). Nesse último caso, a instituição 

controla o limite máximo a ser adquirido de cada cooperativa, e a cooperativa controla o limite 

individual de venda de cada agricultor associado.  

  

3.10 10º PASSO - RECEBIMENTO DE AMOSTRAS 

Responsável: Nutricionista  
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A EEx. poderá prever no edital da chamada pública a apresentação de amostras dos 

produtos a serem adquiridos, para que sejam previamente submetidos ao controle de qualidade, 

observando-se a legislação pertinente.  

As amostras dos alimentos deverão ser apresentadas em embalagens identificadas com 

o número da chamada pública, nome do fornecedor e especificação do conteúdo. 

Os produtos deverão ser analisados pelo nutricionista ou responsável técnico da 

instituição e submetidos aos testes necessários, após análise deverá ser emitido um laudo 

técnico devidamente assinado e identificado 

A não apresentação da amostra ou a apresentação em desacordo com o edital poderá 

implicar na desclassificação do item e/ou proposta. 

Observação: Produtos “in natura”, sem nenhum tipo de processamento e de origem 

vegetal, não necessitam de avaliação sanitária. Já os produtos de origem vegetal que passaram 

por algum tipo de processamento devem ser analisados pelo Ministério da Saúde, através da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária e suas instâncias em âmbito estadual, regional e 

municipal. 

 

3.11 11º PASSO - PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO 

Responsável: CECAF 

Após classificada as propostas vencedoras, as mesmas deverão ser registradas no 

sistema Comprasnet SIASG seguindo o mesmo trâmite de um processo de dispensa tradicional. 

O resultado deverá ser publicado nos mesmos meios utilizados para a publicação e divulgação 

do edital da chamada pública, inclusive no site Portal de Compras da Agricultura Familiar, para 

que seja dada maior publicidade e legalidade ao ato. 

 

3.12 12º PASSO – HOMOLOGAÇÃO 

Responsável: Ordenador de despesas 

O processo deverá ser encaminhado para o ordenador de despesas da EEx. para a 

homologação do resultado, sendo este procedimento o mesmo adotado nas demais modalidades 

de compra. 

 

3.13 13º PASSO – EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  

Responsável: Setor de execução orçamentária 
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Concluída a etapa de homologação o processo deverá ser encaminhado para o setor de 

execução orçamentária para que seja providenciada a emissão da nota de empenho e após a 

mesma deverá ser arquivada junto ao processo. 

 

3.14 14º PASSO – CONTRATO 

Responsável: Setor de contratos 

Emitida a nota de empenho o processo deverá ser enviado para o setor de contratos, 

onde os fornecedores vencedores serão convocados para a assinatura do mesmo. O contrato a 

ser assinado deverá ser o mesmo da minuta que foi divulgada nos anexos do edital.   

Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, 

expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em 

conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam (como, por 

exemplo, o cronograma de entrega, produtos, datas de pagamentos) além das demais cláusulas. 

Colhida a assinatura, o contrato deve ser registrado no sistema Comprasnet SIASG 

SICON, onde irá ser publicado no DOU, sendo que esta publicação deverá ser juntada ao 

processo. Após publicação, os fornecedores poderão efetivamente fornecer ao campus. 

 

3.15 15º PASSO – FORNECIMENTO 

Responsável: Entidade executora e fornecedores 

O gestor da EEX. deverá designar um servidor ou comissão para receber os alimentos e 

atestar as respectivas notas fiscais, que serão encaminhadas ao setor responsável para a 

efetivação do pagamento.  

Para a entrega dos produtos deverá observar o que diz o cronograma previsto no edital 

da chamada pública e no contrato. No ato da entrega, o responsável pelo recebimento e o 

agricultor devem assinar o termo de recebimento.  

Observação: Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os 

definidos na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer à 

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

correlatos nutricionalmente e que a substituição seja atestada pelo RT.  

 

3.16 16º PASSO - PAGAMENTO  

Responsável: Setor financeiro 
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Após liberação da nota fiscal para o setor financeiro, a mesma deverá ser liquidada e 

aguardará o repasse financeiro para efetivar o pagamento, dentro do prazo estipulado conforme 

edital.  

Para realização do pagamento da nota fiscal, caso seja pessoa jurídica, deverá ser 

consultada a certidão negativa de quitação dos tributos federais para verificar a regularidade 

fiscal, ou seja, se não existe nenhuma dívida do fornecedor com o governo federal.  

A conta bancária onde será realizado o pagamento precisa estar no nome de quem 

participou da Chamada pública, ou seja, se tiver participado como pessoa jurídica a conta deverá 

estar no nome da cooperativa/ associação, se o agricultor estiver participado como grupo 

informal ou agricultor individual a conta deverá estar no nome do agricultor que participou da 

chamada. 

Observação: Conforme legislações (art 5º, § 3o  da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, 

Decreto 9.412 de 18 de junho de 2018) os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores 

não ultrapassem o limite de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), deverão ser 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

4. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Indicadores são ferramentas que disponibilizam informações sobre o desempenho de 

um objeto (política, programa, organização, projeto etc.) com perspectivas de 

acompanhamento, interlocução, aprendizado e melhorias (FNDE, 2019). 

Os indicadores de desempenho são empregados para analisar determinadas situações, 

identificar um conjunto de informações estratégicas, gerenciais e operacionais, ser fator de 

avaliação e monitoramento do trabalho, além de contribuir na tomada de decisões (FNDE, 

2019). 

Assim é interessante o IF Sudeste MG utilizar de indicadores para que os resultados 

possam direcionar quanto à forma de como esta sendo trabalhado o PNAE no IF Sudeste MG. 

 

Quadro 2 - Indicadores de desempenho do processo de aquisição de produtos da agricultura 

familiar para alimentação escolar (PNAE) 
Do recurso destinado para o PNAE 

Indicadores • % do valor devolvido para o FNDE ; 

• % de recursos gastos com a aquisição de produtos da agricultura 

familiar. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

  



155 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei 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. Seção 1, p.  

 

BRASIL. Lei 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. Seção 1, p. 2. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução n˚ 04, de 02 de abril de 2015. Altera a redação 

dos artigos 25 a 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, no âmbito do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

08 de abr. 2015. Seção 1. Disponível em: Acesso em: 12 jun. 2018. 

 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Resolução nº 465, de 23 de agosto de 

2010. Dispõe sobre as atribuições do Nutricionista, estabelece parâmetros numéricos mínimos 

de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE) e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 de agosto de 2010. Nº 163. Seção 1. Páginas 118 e 

119. Disponível em: . Acesso em: 12 jun. 2018.  

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). 

RESOLUÇÃO/ CD/ FNDE/MEC n. 26, de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento 

da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 

DF, 18 jun. 2013. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30683767/do1-2013-06-18-resolucao-n-26-de-

17-de-junho-de-2013-30683763. Acesso em: 27 jul. 2019. 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). 

RESOLUÇÃO/ CD/FNDE/MEC n. 4, de 03 de abril de 2015. Altera a redação dos artigos 25 

a 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, no âmbito do Programa 



156 

 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 08 abril 2015. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-

informacao/institucional/legislacao/item/6341-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-mec-

n%C2%BA-4,-de-3-de-abril-de-2015. Acesso em: 27 jul. 2019. 

 

BRASIL. Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018. Atualiza os valores das modalidades de 

licitação de que trata o art. 23 da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 19 jun. 2018. Seção 1, p. 17. 

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). Aquisição de 

produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar, 2º ed. Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-

cartilhas/item/8595-manual-de-aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produtos-da-agricultura-

familiar-para-a-alimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar . Acesso em: 07 ago. 2019.  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). Indicadores. 

Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/fnde-estrategico/plano-

estrategico/indicadores. Acesso em 29 ago. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

PERNAMBUCO. Guia prático PNAE passo a passo no IFPE. Disponível em: 

file:///C:/Users/josilaine.lima/Downloads/GuiaPNAE2018_versaoparaimpressaoISBN%20(1).

pdf . Acesso em: 27 jul. 2019. 

 

HIRATA, A. R. et al. Manual de gestão do PNAE para a Rede Federal de Educação, 

Profissional, Científica e Tecnológica. Pouso Alegre: IFSULDEMINAS, 2017. Disponível: 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proex/pnae/Manual_de_Gestao_do_PNAE_pa

ra_os_IFs_-_Rog%C3%A9rio_Socorro_e_Luizinho.pdf. Acesso em: 27 jul. 2019. 

 

  



157 

 

ANEXOS 

Anexo A- Modelo proposto de Chamada Pública 

(Anexo I da Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015, adaptado pela autora)  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE 

MG 

CAMPUS _______________ 

 

Chamada Pública n.º xx/xxxx, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 

11.947/2009 e Resolução FNDE n.º xx/xxxx. O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de MG, campus xxxx, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

xxxxxx, n°, inscrita no CNPJ sob n.xxxxxx, representada neste ato pelo xxxxx, o Senhor 

xxxxxxxxxx, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 

11.947/2009 e na Resolução FNDE n° xx/xxxx, vem realizar Chamada Pública para aquisição 

de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado 

ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, durante o período de 

xxxxxxxx. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 

apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de xxxxxx, às xxx 

horas, na sede da xxxxxxxxx, localizada á xxxxxx.  

1. OBJETO  

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 

    *Preço de aquisição (R$)  

Nº Produto Unidade Quantidade Unitário Valor total 

      

      

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. ( Resolução FNDE xx/xxxx, Art.29, 

§3º). 

2. FONTE DE RECURSO Recursos provenientes do xxxxxxxxxxx  

 

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR  
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Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma 

de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da 

Resolução FNDE nº xx/xxxx.  

3.1. ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não 

organizado em grupo).  

O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação:  

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;  

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;  

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e  

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda.  

 

3.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 

O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, 

sob pena de inabilitação:  

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

dias;  

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;  

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e  

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda.  

 

3.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL  

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob 

pena de inabilitação:   

I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; II - o extrato da DAP 

Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;  
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III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual 

diretoria da entidade registrada no órgão competente;  

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar;  

VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados;  

VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento 

do limite individual de venda de seus cooperados/associados;  

 

VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 

4. ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA  

4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais 

deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

conforme Anexo xx (modelo da Resolução FNDE n.º xx/xxxx). 

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 

registrada em ata XX após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da 

seleção será publicado XX dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no 

prazo de XX dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s). 

4.3 – O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme 

critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução. 

4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o 

nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de 

Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e DAP jurídica da organização produtiva 

quando se tratar de Grupo Formal. 

4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura 

dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até xxxx dias, 

conforme análise da Comissão Julgadora.  

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS  

5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos   

de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e 

grupo de propostas do País. 

5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:  



160 

 

I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.  

II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e 

do País.  

III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.  

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

I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 

comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;  

II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 

segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;  

III – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao 

PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de 

Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os 

Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);  

Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos 

de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, 

em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.  

5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior 

porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de 

sócios, conforme DAP Jurídica.  

5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as 

partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as 

organizações finalistas.  

 

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS (FACULTATIVO) 

O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar deverão entregar as amostras indicadas 

no quadro abaixo na xxxxxx, com sede à xxxxx, até o dia xxxx , até as xxxx horas, para 

avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes 

necessários, imediatamente após a fase de habilitação. O resultado da análise será publicado em 

XX dias após o prazo da apresentação das amostras. 

 

 

Nº Produto 
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7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo: 

Produtos Quantidade Local de entrega Periodicidade de 

entrega (semanal, 

quinzenal) 

    

    

    

 

8. PAGAMENTO  

O pagamento será realizado até XX dias após a última entrega do mês, através de xxxxxxx, 

mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada 

à antecipação de pagamento, para cada faturamento.  

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: xxxxxxxxxxxxx  

9.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, 

estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.  

9.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para 

a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por 

DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:  

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos 

individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por 

DAP/Ano/E.Ex.  

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o 

resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado   

pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: Valor máximo a ser 

contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.  

9.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição 

de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá 

com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da 

chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III – Dos Contratos, 

da Lei 8.666/1993.  
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(Município/UF), ________ de _________ de ___. 

__________________ 

Diretor Geral 
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Anexo B – Modelo de Contrato 

(Anexo II da Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015, adaptado pela autora)  

 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

 

CONTRATO N.º /20XX 

 

A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua 

_____________, N.º _____, inscrita no CNPJ sob n.º _________________________, 

representada neste ato pelo (a) Diretor (a) Geral, o (a) Sr. (a) _____________________, 

doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal 

ou fornecedor individual), com situado à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita 

no CNPJ sob n.º ________________________, (para grupo formal), CPF sob 

n.º_____________ ( grupos informais e individuais), doravante denominado (a) 

CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 

8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº _______, resolvem celebrar o 

presente contrato mediante as cláusulas que seguem:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica 

pública, verba FNDE/PNAE, ___ semestre de 20XX, descritos no quadro previsto na Cláusula 

Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º _____, o qual fica fazendo parte integrante 

do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA:  

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 

ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA:  

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até   
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R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a 

legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

 

CLÁUSULA QUARTA:  

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total 

de R$ _____________ (_______________________). 

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e 

das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, 

consoante anexo deste Contrato.  

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do 

preço já devem estar 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. 

Produto Unidade Quantidade Periodicidade 

de entrega 

Preço de aquisição 

    Preço 

unitário 

(divulgado 

na Chamada 

Pública) 

Preço total 

      

      

Valor total do contrato  

 

CLÁUSULA QUINTA:  

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: ____________________PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.  

 

CLÁUSULA SEXTA:  

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e 

após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no   

valor correspondente às entregas do mês anterior.  
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CLÁUSULA SÉTIMA:  

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 

CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o 

valor da parcela vencida.  

 

CLÁUSULA OITAVA:  

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 

da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de 

Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de 

Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 

documentos anexos, estando à disposição para comprovação.  

 

CLÁUSULA NONA:  

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 à fiscalização.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA:  

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses 

particulares poderá:  

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitando os direitos do CONTRATADO;  

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO;  

c) fiscalizar a execução do contrato; 

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre que o 

CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do 

CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 

aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato designado 

pelo gestor da Entidade Executora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º _________/20XX, pela Resolução 

CD/FNDE nº _____/20XX, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus 

termos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 

resguardadas as suas condições essenciais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, 

que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido 

pelas partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 

consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente 

de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:  

a) por acordo entre as partes;  

b) pela inobservância de qualquer de suas condições;  

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o 

cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até ______de __________de _________.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  

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.  
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(município)______________, ____de________ de ________. 

_____________________________________________ 

CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal) 

______________________________________________ 

CONTRATADA (Grupo Formal) 

______________________________________________ 

DIRETOR GERAL 

TESTEMUNHAS:  

1. ________________________________________  

2. ________________________________________ 
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Anexo C – Modelo de pesquisa de preço 

(Anexo III da Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015, adaptado pela autora)  

 

PESQUISA DE PREÇO 

Dispensa nºxxx - Chamada Pública nº xxx 

Processo nº xxxx 

 

Produtos Convencionais (aqueles produzidos com o uso de agroquímicos).  

*Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar. 

 

Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características 

descritas no edital de chamada pública. Na pesquisa de preços, observar o art. 29 da Resolução 

FNDE nº xx/201x para a seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os 

mercados da agricultura familiar, como feiras livres. Na definição dos preços de aquisição dos 

gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou 

suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos, tais 

como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o 

fornecimento do produto. Essas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o 

preço de aquisição.  

 

Produtos Orgânicos ou Agroecológicos (produzidos sem o uso de agroquímicos).  

Produto Mercado 01 

Data: 

Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

Mercado 02 

Data: 

Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

Mercado 03 

Data: 

Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

Preço médio Preço de 

aquisição* 

      

      

      
*Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar. 

A Entidade Executora que priorizar, na chamada pública, a aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos 

poderá acrescer os preços em até 30% (trinta por cento) em   

relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 

(Resolução nº 26/2013, Art. 29: §2º). Quando houver mercados de produtos orgânicos, a pesquisa de preços deve 

ser feita nesses mercados. Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características 

descritas no edital de chamada pública. Na pesquisa de preços, observar o art. 29 da Resolução FNDE nº xx/201x, 

para a seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar, como 

feiras livres. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos 
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Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os 

insumos exigidos, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o 

fornecimento do produto. Essas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição. 
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Anexo D – Modelo de Projeto de venda proposto para grupo formal 

(Anexo IV da Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015, adaptado pela autora)  

 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 

Chamada pública nº XX - Dispensa nº XXX 

Modelo proposto para os Grupos Formais 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nºxxx 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente  2. CNPJ  

3. Endereço 4. Município/UF 

5- E-mail  6. DDD/Fone  7. CEP  

8- Nº DAP Jurídica  9.Banco  10.Agência Corrente 

 

11.Conta Nº da Conta  

12.Nº de Associados  13.Nº de Associados de acordo com a Lei nº 

11.326/2006  

14.Nº de Associados com DAP Física  

15. Nome do representante legal 

 

16.CPF  17.DDD/Fone  

18.Endereço 19. Município/UF  

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 
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1. Nome da Entidade  2.CNPJ 3.Município/UF  

4. Endereço  5.DDD/Fone  

6. Nome do representante e e-mail  7.CPF  

 

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS 

 1.Produto  2.Unidade  3.Quantidade  4.Preço de Aquisição*  5.Cronograma de 

Entrega dos produtos  

    4.1.Unitário 
 

4.2.Total   

1       

2       

3       

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.  

Local e Data:  Assinatura do Representante do Grupo Formal Fone/E-mail: 
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Anexo E – Modelo de projeto de venda proposto para grupo informal 

(Anexo IV da Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015, adaptado pela autora)  

 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 

Chamada pública nº XX - Dispensa nº XXX 

Modelo proposto para os Grupos Informais 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nºxxx 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente  2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 

 

5. CEP 

6- E-mail (quando houver) 7. DDD/Fone  

8- Organizado por Entidade Articuladora 

( ) Sim ( ) Não 

9.Nome da Entidade Articuladora (quando 

houver) 

10.E-mail/ Fone  

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES 

 1. Nome do Agricultor (a) Familiar 2. CPF 3. DAP 4. Banco 5. Nº Agência 6. Nº Conta Corrente 

(a conta corrente deve 

estar no nome da 

pessoa que está 



173 

 

participando da 

chamada pública) 

       

       

       

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço 5. DDD/ Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

 

III- RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 

 1.Identificação do Agricultor (a) Familiar 2.Produto 3.Unidade  4. Preço de Aquisição*/ Unidade 5.Valor total 

       

1     Total agricultor 

2       

3     Total agricultor 

Total do projeto  

OBS: * Preço publicado no edital da chamada pública nº XXX 
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IV- TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço/ Unidade 5. Valor total por produto 6. Cronograma de 

entrega dos produtos 

       

       

     Total do projeto:  

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

Local e Data:   Fone/ e-mail 

Assinatura do Representante do Grupo Informal CPF 

Local e Data:  Agricultores (as) fornecedores (as) do grupo informal Assinatura 
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Anexo F – Modelo de projeto de venda proposto para fornecedores individuais 

(Anexo IV da Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015, adaptado pela autora)  

 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 

CHAMADA PÚBLICA N XXXX 

DISPENSA N. XXX 

Modelo de Proposto para os Fornecedores Individuais 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA NºXXX 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR  

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente  2. CPF  

3. Endereço  4. Município/UF  5.CEP  

6. Nº da DAP Física  7. DDD/Fone  8.E-mail (quando houver) 

9.Banco  10.Nº da Agência  11.Nº da Conta Corrente  

 

II- Relação dos Produtos  

 Produto  Unidade 

 

Quantidade 

 

Preço de Aquisição*  Cronograma de 

Entrega dos produtos  

    Unitário Total  

1       
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2       

Obs: *Preço publicado no edital n. (o mesmo que consta na chamada pública) 

 

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

Nome  CNPJ  Município  

Endereço  Fone  

Nome do Representante Legal  CPF  

 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

Local e Data:  Assinatura do Fornecedor Individual CPF: 
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Anexo G – Declaração de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 

individual de venda dos cooperados/ associados (Grupos formais) 

(Modelo proposto pelo FNDE, adaptado pela autora)  

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO 

ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS 

COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS) 

Dispensa nºxxx - Chamada Pública nº xxx 

Processo nº xxxx 

 

O(A) (nome do Grupo Formal) ________________________________________, CNPJ nº 

__________________, DAP jurídica nº ____________________ com sede 

__________________________________________________, neste ato representado(a) por 

(nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda) 

______________________________________________, portador (a) da Cédula de Identidade 

RG nº _____________, CPF nº ___________________, nos termos do Estatuto Social, 

DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite individual de venda de gêneros 

alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro 

social desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ANO CIVIL/ 

ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção, considerando os dispositivos da Lei nº 

11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 que regem o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE e demais documentos normativos, no que couber.  

 

 

 

Local, ____/____/_____ 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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Anexo H – Modelo de declaração do agricultor familiar – Produção Própria – Grupos 

Formais 

(Modelo proposto pelo FNDE, adaptado pela autora)  

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 

Dispensa nºxxx - Chamada Pública nº xxx 

Processo nº xxxx 

 

 

Eu,__________________________________representante da Cooperativa/Associação 

____________________________________________________________, com CNPJ 

nº__________________________________________ e DAP Jurídica nº 

___________________________________declaro, para fins de participação no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto 

de venda são oriundos de produção dos cooperados/associados que possuem DAP física e 

compõem esta cooperativa/associação. 

 

Local, ____/____/_____ 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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Anexo I – Modelo de declaração do agricultor familiar – Produção própria para grupos 

informais ou fornecedores individuais 

(Modelo proposto pelo FNDE, adaptado pela autora)  

 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 

Dispensa nºxxx - Chamada Pública nº xxx 

Processo nº xxxx 

 

Eu,___________________________________________________________________,CPF 

nº_______________________________ e DAP física 

nº___________________________________, declaro, para fins de participação no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto 

de venda em meu nome são oriundos de produção própria. 

 

Local, ____/____/_____ 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



180 

 

Anexo J – Planilha para levantamento/ mapeamento da agricultura familiar local 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE 

MG 

CAMPUS _______________ 

 

Planilha para levantamento/mapeamento da agricultura familiar no XXXX 

Quem Produz? 

(Pode ser 

associação, 

cooperativa, grupo 

de mulheres, 

produção 

individual) 

ONDE PRODUZ? 

(Citar o nome do 

sítio, assentamento, 

parcela e município) 

O QUE 

PRODUZ?  

EM QUAL 

PERÍODO DO 

ANO HAVERÁ 

COLHEITA? 

QUANTO 

PRODUZ, EM 

MÉDIA, POR 

MÊS? 

     

     

     

  

 
 


