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Origem do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA)

• Lei 10.696/2003
• Art. 19. Criado o Programa de Aquisição de

Alimentos com o objetivo de incentivar a
agricultura familiar, compreendendo ações
vinculadas à distribuição de produtos
agropecuários para pessoas em situação de
insegurança alimentar e à formação de
estoques estratégicos.



Programa de Aquisição de Alimentos
Objetivos

Promoção do abastecimento alimentar;

fortalecimento dos circuitos locais e regionais e

redes de comercialização; valorização da

biodiversidade e a produção orgânica; incentivo

aos hábitos alimentares saudáveis e estímulo

cooperativismo e o associativismo.



Programa de Aquisição de Alimentos
Execução em seis modalidades

• Compra com Doação Simultânea

• Compra Direta

• Apoio à Formação de Estoques

• Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite

• Compra Institucional e

• Aquisição de Sementes



Programa de Aquisição de Alimentos
Modalidade Compra Institucional –

Decreto n.º 7.775/2012

Órgãos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios comprem
alimentos da Agricultura Familiar por meio de chamadas públicas
com seus próprios recursos financeiros, com dispensa de
processo licitatório.

Poderão ser abastecidos: quartéis, presídios, restaurantes 
universitários,e refeitórios de creches, escolas; 

Qualquer produto alimentício, alimento in natura ou processado;

Produção própria dos agricultores familiares que cumpram 
controle de qualidade

Portal para cadastramento: 
www.comprasagriculturafamiliar.gov.br

http://www.comprasagriculturafamiliar.gov.br/


Decreto n.º 8.473/2015 estabelece, no 
âmbito da Administração Pública Federal, 
o percentual mínimo de 30%, destinado à 
aquisição de gêneros alimentícios de 
agricultores familiares e suas 
organizações.

Programa de Aquisição de Alimentos



PAA na UFRRJ

• Decreto 7.775/2012 – 04/07/2012 ampliando
a abrangência do PAA, permitindo compras
por Instituições e Universidades Públicas;

• 2013 – Reuniões entre agricultores familiares,
cooperativas e ONGs, Pro-reitoria de Assuntos
Financeiros (Proaf), Pró-reitoria de Assuntos
Estudantis (Proaes) e Campus Nova Iguaçu;



PAA na UFRRJ

Objetivo das reuniões

• tratar da criação de um projeto para viabilizar
a compra de produtos da agricultura familiar,
fomentando a inclusão socioeconômica, o
desenvolvimento dos agricultores familiares e
a aquisição de produtos de qualidade para os
Restaurante Universitários;



PAA na UFRRJ

Objetivo das reuniões

• Realizar levantamento das demandas dos
restaurantes da UFRRJ, potencial de produção
dos agricultores familiares e de suas
organizações nos municípios vizinhos;

• consolidar as bases jurídicas e necessidades
operacionais para o sucesso das chamadas
públicas.



PAA na UFRRJ

• 2014 – Elaboração do 1º Edital de Chamada Pública – parceria
Proaf, Proaes e corpo técnico do Restaurante universitário;

• Instituição de Comissão de Julgamento;

• 2015 – Projeto de Extensão: Fortalecimento da
Agricultura Familiar na UFRRJ: construção de
mercados e assistência técnica para o
desenvolvimento local sustentável.

• 2016 – realização da 1ª Chamada Pública.
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1ª Chamada pública 2016

O Edital foi analisado e aprimorado com a
participação da Proaf, Proaes, Comisssão de
Julgamento, Residentes e Emater, consultando
agricultores individuais.



Grupos prioritários: 
I - agricultores familiares do município de Seropédica e municípios vizinhos (2.º);
II - comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas;
III - assentamentos da reforma agrária;
IV - grupos de mulheres;
V - produção agroecológica ou orgânica.

Para definição dos preços máximos de aquisição é utilizado o boletim do
SIMA (Sistema de Informação de Mercado Agrícola) – PESAGRO RIO, para
produtos convencionais, acrescido de 30% em se tratando de produtos
orgânicos ou agroecológicos;

Classificação: maior percentual de desconto do preço do dia

1ª Chamada pública em 2016

Critérios de seleção



Contratos assinados em 14/09/2016

1. Mandioca: 100 caixas - R$ 4.000,00 – 53,33%

2. Banana: 300 caixas - RS 20.000,00 – 49,26%

3. Abóbora : 5.000  kg- R$ 16.000,00 – 59,25%



Planejamento PAA – Restaurante Universitário

Sr. Edson - Empenho: R$ 20.000,00 – banana climatizada

Entregou: R$ 18.067,00 até 12/06/2017

90% do valor contratado
313 caixas de banana (6.260 kg)
Preço médio por caixa 57,89
Preço médio por kg 2,89

Produtor certificado como 
orgânico SPG Serramar -

Paracambi

Olívia Chaves de Oliveira  - RU 
e Sr. Edson  



Sr. Augusto - Empenho: R$ 20.000,00
R$ 16.000,00/ 5.000 kg Abóbora =
Entregou = 134 kg 
Faltam 4.866 kg * pendentes

R$ 4.000,00/100 caixas de Aipim 
Entregou = R$ 3.146,00/83 caixas  até 
14/06/2017
Faltam 17 caixas * (entregas até setembro)
Preço médio caixa  R$ 37,91/kg R$ 1,89

Produtor certificado como orgânico SPG Raiz Forte – Seropédica + 30%



1. Documentação exigida para habilitação
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) ou 
Jurídica (CNPJ);
b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). Para associações e
cooperativas DAP Jurídico; Para agricultores familiares individuais DAP
Física.
c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS,  Receita 
Federal (fácil) e Dívida Ativa da União;
d) Organizações formais: cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria 
da entidade, registrado na Junta Comercial e Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas. Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá 
ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
e) Declaração de Produção Própria, conforme consta no Anexo III para 
Pessoa Jurídica e no Anexo IV para Pessoa Física.

*https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/CRF/FgeCfSDuvidasMaisFreq
uentes.ASP#PER001 – exigido para habilitação e licitação de órgãos federais
•http://www.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/consultas-
1/certidao-negativa

Programa de Aquisição de Alimentos
Pontos críticos

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/consultas-1/certidao-negativa


Programa de Aquisição de Alimentos
Pontos críticos

1. Divulgação e mobilização dos agricultores: período entre a publicação da 
Chamada, elaboração das propostas pelos agricultores e o recebimento pelo 
Comitê Gestor* - fundamental a parceria com a Emater-Rio: Emissão de 
DAP e nota fiscal;

2. planejamento da produção e entrega: falta de cronograma, veranico, obra no 
restaurante; mercado atacadista - produtor ganha no volume, tem que 
aumentar a área de produção

3. Agenda de assistência técnica –motorista e carro para residentes;

4. comunicação entre servidores e produtores; Pagamento em dia aos 
produtores

5. cumprimento do cronograma*

6. padrão e qualidade dos produtos*

* Relatado em outras experiências



2ª Chamada pública
• Na Procuradoria Federal para parecer sobre nova forma de habilitação 

dos interessados
• Resolução FNDE do Conselho Deliberativo de nº 04/2015.
•

• Art. 27 Para a habilitação dos projetos de venda exigir-se-á:
• §1º Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não 

organizados em grupo:
• 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 (Anexo IV);

• 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.



2ª Chamada pública
• §2º Dos Grupos Informais de agricultores familiares, 

detentores de DAP Física, organizados em grupo:
• 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.



2ª Chamada pública
• §3º Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica:
• 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, assinado pelo seu representante legal;
• VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

produzidos pelos associados/cooperados; e
• VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo 

controle do atendimento do limite individual de venda de seus 
cooperados/associados; e

• VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 
quando for o caso.



Programa de Aquisição de Alimentos
1ª Chamada 2017

Item Descrição Quantidade
beterraba cx 20 kg 500

chuchu cx 20 kg 250
inhame médio kg 4800
pepino comum cx 18 kg 500

quiabo cx 15 kg 160
abobrinha verde cx 20 kg 200

repolho verde PGM de 25 kg 200
Berinjela cx 10 kg 80

Pimentão verde cx 10 kg 200
abacate comum cx 25 kg 20
abóbora madura kg 9000

banana terra cx 20 kg 50

banana prata climatizada cx 20 kg 800

goiaba vermelha (in natura) cx 2 kg 4800

laranja pera tamanho medio cx 23 kg 1250
mandioca (aipim) cx 20 kg 400

batata doce cx 20 kg 480



Chamada pública 2017
Campus Seropédica

• Lançamento até o final de julho;

• Prazo de abertura do edital – até 31 de outubro

• Julgamento em novembro;

• Assinatura dos contratos em dezembro;

• Entrega dos produtos a partir de março de 2018;

• Restaurante de Seropédica em obras até o final 
de 2017.



Chamada pública 2017
Campus Nova Iguaçu

• Chamada pública pronta, aguardando
nomeação da Comissão de Julgamento para a
formalização do processo e submissão à
análise da Procuradoria Federal;

• 04 produtos - mandioca, abóbora, banana da
terra e banana prata;

• Previsão para início das compras – outubro
2017



Equipe UFRRJ

• Profa Anelise Dias 

• Profa Nidia Majerowicz

• Bolsistas de Residência Agronômica

Igor Silva Pinheiro

Letícia Ribeiro Pinto dos Santos

• Restaurante Universitário

Olívia Chaves

Josué Gonçalves Bahia

Ericson Ramos de Mello

Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (Coord. RU)



Equipe Emater

• Cristiane Mendonça

• Bárbara Moura

• Eric Quintella

• Patricia Castro



Muito obrigada pela atenção!

Profa Nidia Majerowicz

nidia@ufrrj.br

mailto:nidia@ufrrj.br

