
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

GRUPO GESTOR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

RESOLUÇÃO Nº 64, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013 

Altera a Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012, que dispõe sobre a sistemática 

de funcionamento da modalidade de execução Compra Institucional, no âmbito do Programa 

de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA. 

 

O GRUPO GESTOR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 19, § 3º da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, 

e pelo art. 21 do Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, e tendo em vista o disposto na Lei nº 

12.512, de 14 de outubro de 2011, RESOLVE: 

Art. 1º Os arts. 1º, 2º e 7º da Resolução nº 50, de 26 de setembro de 2012, passam a 

vigorar com as seguintes alterações: 

 
"Art. 1º Dispor sobre a modalidade de execução do Programa de Aquisição de 
Alimentos - PAA denominada Compra Institucional, a qual tem por finalidade atender 
as demandas de consumo de gêneros alimentícios por parte da administração direta 
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios." (NR) 
"Art. 2º.................................................................................................. 
V - demais instituições públicas com fornecimento de refeições, tais como forças 
armadas, unidades do sistema de saúde e unidades do sistema prisional. 
VI - atendimento de demandas de consumo de alimentos por parte da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios." (NR) 
"Art.7......................................................................................... 
§ 3º Será dada publicidade à Chamada Pública por meio de divulgação em local de fácil 
acesso à agricultura familiar, podendo ser jornal de circulação local, regional, estadual 
ou nacional, quando houver, além de divulgação em sítio na internet ou na forma de 
mural em local público de ampla circulação, pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias." (NR) 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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*Resolução publicada no DOU – Seção 1, de 22 de novembro de 2013. 


