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sta edição de nº 6 do Informe 

Agricultura Familiar e Pnae 

apresenta materiais e 

ferramentas de apoio relacionadas com a 

implementação do artigo 14 da lei nº 

11.947/2009, para aquisição de produtos 

alimentares diretamente da agricultura 

familiar e empreendedores familiares 

rurais, por meio de chamada pública. Estas 

ferramentas estão disponíveis no sítio da 

internet do FNDE. Destinam-se aos órgãos 

gestores, aos agricultores familiares e suas 

organizações e ao público interessado em 

geral. Com esse conteúdo disponível é 

possível sanar dúvidas e aprofundar  

conhecimentos sobre o processo de 

chamada pública e as mudanças trazidas 

com a publicação da Resolução CD/FNDE 

nº 6/2020. 

Novidades nas aquisições 
da agricultura familiar 
para o Pnae  

Mesmo tendo se passado mais de um ano 

após a publicação da Resolução CD/FNDE 

nº 6, em  8 de maio de 2020, e extinção das 

resoluções vigentes até então, observa-se 

que ainda existem muitas dúvidas por  

parte das Entidades Executoras e dos 

agricultores familiares na execução das 

compras diretas da agricultura familiar por 

meio de chamadas públicas, em 

atendimento ao artigo 14 da lei nº 

11.947/2009. Na sequência 

apresentaremos ferramentas e 

informações disponíveis que podem 

auxiliar na resolução das dúvidas mais 

frequentes. 

eleção de projetos de venda da 

agricultura familiar 

Trata-se de um material ilustrativo 

que explica passo a passo como fazer a 

seleção dos projetos recebidos em uma 

chamada pública, de acordo com o que 

estabelece a Resolução CD/FNDE nº 

6/2020. Este passo a passo baseia-se no 

artigo 35 que estabelece que os projetos 

de venda habilitados devem ser divididos 

em grupos: grupo de projetos de 

fornecedores locais, grupo de projetos das 

Regiões Geográficas Imediatas, grupo de 

projetos das Regiões Geográficas 

Intermediárias, grupo de projetos do 

estado, e grupo de projetos do país. 

Estabelece, ainda, os critérios de 

priorização de categorias de agricultores 
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ou empreendedores familiares dentro de 

cada grupo.  

Para acessar o material, basta seguir o 

seguinte link: 

<https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-

informacao/acoes-e-

programas/programas/pnae/ferramenta-

apoio-agricultura>. 

omo identificar os municípios 

das regiões imediatas e 

intermediárias 

Umas das importantes inovações 

trazidas pela nova resolução CD/FNDE nº 

6/2020 sobre o Pnae foi a introdução de 

mais dois espaços regionais na escala de 

priorização dos projetos de venda dos 

agricultores familiares. Ou seja, a resolução 

tratou de considerar a nova divisão 

geográfica feita pelo IBGE em 2017, que 

divide o país em regiões imediatas e 

intermediárias. A consideração dessas 

escalas regionais vem ao encontro das 

diretrizes do Pnae de propiciar a aquisição 

de alimentos frescos e saudáveis, 

produzidos o mais próximo possível dos 

municípios ou das escolas que irão 

adquirir. 

Por meio do mesmo link disponibilizado 

acima, também é possível acessar material 

didático do passo a passo para identificar 

os municípios de acordo com as regiões 

geográficas e imediatas a que pertencem. 

Dez passos para comprar 
da agricultura familiar 
disponíveis em vídeo 

As oficinas temáticas realizadas pelo 

FNDE durante o ano de 2021 versaram 

sobre os dez passos para comprar produtos 

alimentares da agricultura familiar por 

meio de chamada pública. Constituem 

importante instrumento de 

aprofundamento sobre as aquisições e 

podem sanar muitas dúvidas dos 

executores do Pnae e dos agricultores e 

empreendedores familiares interessados 

em vender para o programa.  

Para acessar o conteúdo é só seguir 

o link: 

<https://www.fnde.gov.br/educacaocorpor

ativa/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=57:oficinas-tematicas-

agricultura-familiar-

pnae&catid=17&Itemid=101>. 
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