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RESUMO 

 

Os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANEs) foram criados 

em 2007 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por meio de 

parcerias com Instituições de Ensino Superior. Estes Centros têm como objetivo prestar 

assessoria técnica, científica e operacional aos municípios, estados, Distrito Federal e ao 

próprio FNDE quando à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O 

CECANE UFG foi criado em dezembro de 2008, após a realização de projeto piloto para 

formação de agricultores familiares no estado de Goiás. Desde então, o CECANE UFG atua 

na perspectiva da tríade ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo diversas ações voltadas 

para a qualificação da execução PNAE. As atividades do CECANE UFG no atual plano de 

trabalho se iniciaram em março de 2018, em que a equipe realizou atividades que visaram 

apoiar tecnicamente o FNDE na execução de ações para o adequado funcionamento do 

PNAE. Nesses quatro meses de execução o projeto realizou: composição e formação da 

equipe de monitores e acadêmicos; participação de grupos de trabalho com parceiros; 

divulgação das ações do CECANE UFG nas redes sociais; formação sobre o PNAE para os 

Institutos Federais; construção da metodologia, diagnóstico em 25 municípios goianos e visita 

aos dois polos do produto “Oficinas regionais para o levantamento da demanda da 

alimentação escolar e da produção da agricultura familiar para a boa execução do PNAE”; 

visita a 19 municípios realizando as atividades previstas para o produto “Monitoramento e 

assessoria ao estado e municípios do estado de Goiás”. A equipe técnica do CECANE UFG é 

formada pela Profa Dra  Karine Anusca Martins (Coordenadora de Gestão); Profa Me Veruska 

Prado Alexandre (Vice Coordenadora de gestão); Profa Dra  Liana Jayme Borges (Docente 

Suporte Técnico); nutricionista Thais de Paula Marques (Assessora técnica); nutricionista 

Giovanna Angela Leonel Oliveira (Agente PNAE); nutricionista Maria Irene de Castro 

Barbosa; monitores de pesquisa: nutricionista Anne Marques da Silva, agrônomo Ricardo de 

Siqueira Camargo, nutricionista Natália Pains Nunes de Carvalho e agrônomo Rafael Gustavo 

Faria Pereira. Acadêmicos bolsistas: Bruna de Paula Santana (Nutrição – UFG), Camila 

Patrícia de Souza Araújo (Agronomia – UFG), Cintia de Souza Leite (Nutrição – UFG), 

Luanna Rodrigues Pereira (Nutrição – UFG), Lucas Barbosa Pereira (Ciências Contábeis – 

UFG), Ludmila Batista Machado (Nutrição – PUC GO), Nágylla Thamyris Bessa Neves 

(Nutrição – UFG), Priscylla Rodrigues Vilella (Nutrição – UFG). Acadêmicos voluntários: 

Luanna Rodrigues Pereira (Nutrição – UFG), Lucielle Silva Ribeiro (Nutrição – UFG) e Elisa 

Silva Correia (Nutrição – UFG). 

 

 

Descritores: alimentação escolar, segurança alimentar e nutricional, formação atores PNAE, 

monitoramento. 
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OFICINAS REGIONAIS PARA ENCONTRO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR E A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A BOA 

EXECUÇÃO DO PNAE 

 

Responsável Técnico: Maria Irene de Castro Barbosa 

Equipe Técnica:   

01 Docente Suporte Técnico 

01 Agente do PNAE  

Parceiros da assistência técnica local (EMATER), e de órgões responsáveis por serviços de 

inspeção sanitária. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A publicação da Lei 11.947, em junho de 2009, é considerada um marco para as 

políticas públicas de segurança alimentar e nutricional (SAN) no Brasil e no mundo 

(TRICHES; SCHNEIDER, 2010a; SIDANER; BALABAN; BURLANDY, 2013). A inclusão 

oficial de agricultores familiares e outros povos e comunidades tradicionais como 

fornecedores de alimentos para a Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), foi 

destacada e como um elemento de garantia da SAN e um fator de promoção da alimentação 

saudável na comunidade escolar (SCHNEIDER; SHIKI; BELIK, 2010; ROCHA; 

BURLANDY; MALUF, 2012).  

O Art. 14 da Lei 11.947/2009 estabelece a obrigatoriedade da aquisição mínima de 

30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

investidos em alimentos oriundos da agricultura familiar. Entretanto ainda são inúmeros os 

desafios para a implementação deste artigo. O monitoramento das compras públicas da 

agricultura familiar no PNAE aponta para o crescimento contínuo das Entidades Executoras 

(EEx)1 - Estado, Município, Distrito Federal e escolas federais - que passaram a adquirir 

                                                 
1 As EEx são as responsáveis pela execução do Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE), pela 

utilização e complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, prestação de contas do Programa, 

oferta de alimentação nas escolas e pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos 

matriculados (BRASIL, 2013). 
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gêneros alimentícios  da agricultura familiar, mas ainda assim, é preciso alavancar as compras 

buscando conformidade com a legislação.  

É necessário conhecer melhor os mecanismos que favorecem a compra da agricultura 

familiar pela alimentação escolar e quais são os gargalos a serem superados para que esta 

política se efetive. Da mesma forma devem-se identificar práticas que tem favorecido a 

execução desta política pública, utilizando este saber como exemplo para outros municípios. 

A inferência sobre os dados derivados da prestação de contas indicam que uma vez 

iniciada a aquisição, a experiência adquirida no processo tende a aperfeiçoar os mecanismos 

de viabilização desta compra, principalmente entre os municípios que já ultrapassaram o 

mínimo requerido por lei (BECKER et al, 2011). Todavia, remetendo-se aos percentuais de 

recursos investidos na agricultura familiar sob o montante de recursos repassados pelo FNDE, 

destaca-se que há ainda municípios que permanecem sem nenhuma compra desta natureza 

desde a implementação da Lei. Entende-se que esses municípios encontram-se estancados e 

possuem muita dificuldade em mobilizar ferramentas para transpor a respectiva realidade da 

estrutural local.  

Neste âmbito, compreende-se que o reconhecimento da vocação agrícola juntamente 

ao potencial de produção da agricultura familiar local é fundamental para a construção de um 

cardápio exequível, e adequado a cultura e necessidades nutricionais dos escolares. 

Ainda assim, destaca-se que conhecer o que de fato é praticado pelos agricultores 

familiares da região e com que frequência e sazonalidade é produzido apoia uma análise mais 

realista a respeito de quais medidas são necessárias na articulação de atores e recursos para 

que determinado alimento chegue às escolas. Nesse sentido, é necessário conhecer quais os 

entraves para buscar possíveis soluções para os municípios goianos. 

Assim sendo, este produto pretende focar especificamente nos municípios que 

encontram-se fora do estipulado pela Lei desde seu princípio. A estratégia de fomento nestas 

situações deriva do entendimento que uma assessoria especialmente voltada à 

instrumentalização dos seus atores para a identificação da demanda da alimentação escolar e 

da oferta da agricultura familiar poderia facilitar o desencadeamento do reconhecimento das 

necessidades dos envolvidos para a promoção do crescimento da compra preconizada pela 

Resolução e suas diretrizes.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

 

Realizar assessoria regionalizada para o encontro da demanda da alimentação escolar 

com a produção da agricultura familiar dos municípios participantes. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Mapear grupos de municípios de interesse que apresentem a mesma vocação agrícola e 

características similares de abastecimento alimentar da agricultura familiar;  

- Localizar e mobilizar a assistência técnica local destes municípios para uma atuação 

conjunta e parceira; 

-Realizar mapeamento dos produtores familiares/propriedades rurais 

familiares/assentamentos/quilombos e demais reservas do público prioritário destas 

localidades, juntamente com a assistência técnica; 

- Realizar o reconhecimento inicial da demanda da alimentação escolar das escolas destes 

municípios; 

- Levantar os principais entraves para a efetivação da compra da agricultura familiar na 

alimentação escolar destes municípios, juntamente com a assistência técnica; 

- Construir oficinas regionalizadas para o encontro e diálogo entre os atores pertinentes às 

duas pontas da cadeia de oferta e demanda; 

- Realizar assessoria à distância com participantes das oficinas regionais. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 PÚBLICO  

 

Este produto tem sido executado por meio do envolvimento de gestores municipais da 

educação e da agricultura, nutricionistas Responsável Técnico (RT) pelo PNAE, assistência 

técnica e extensão agrícola local (Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 
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Pesquisa Agropecuária - EMATER), Vigilância Sanitária (VISA) Goiás, AGRODEFESA, 

organizações (cooperativas e associações) da agricultura familiar e agricultores individuais.  

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO 

  

Este produto foi estruturado em 8 etapas. As etapas de 1 a 4 referem-se ao diagnóstico 

da situação da agricultura familiar, vinculada ao PNAE, nos municípios selecionados;  a etapa 

5 culmina na produção de documento com síntese dos entraves relacionados a 

comercialização de alimentos da agricultura familiar para o PNAE, que está descrita no item 

3 desse relatório, intitulado “Resultados”; a etapa 6 direciona-se ao planejamento de duas 

oficinas; etapas 7 e 8 referem-se, respectivamente  à assessoria e finalização do produto, com 

entrega do relatório final.  

  

Etapa 1: mapeamento e identificação dos municípios participantes do produto  

 Para a identificação dos grupos de municípios participantes do produto, foi realizado 

levantamento inicial do percentual de compra da agricultura familiar nos municípios e do 

número de agricultores (as) familiares nos municípios do estado de Goiás. O percentual de 

compra da agricultura familiar foi obtido no Sistema de Gestão de Prestação de Contas 

(SiGPC)- Acesso Público do FNDE, por meio dos valores gastos (com repasse do FNDE) por 

município com compra de com gêneros alimentícios advindos da agricultura familiar para o 

PNAE nos anos de 2016 e 2017. O cálculo do percentual foi realizado em planilha do 

programa Microsoft Excel 2010, a partir dos dados referentes ao repasse total do FNDE e o 

somatório dos valores da compra de gêneros advindos da agricultura familiar. Para o último, 

consideramos dados referentes à compra via chamada pública ou dispensa de licitação 

atrelada a agricultores familiares individuais ou cooperativas e associações. 

 Somado a esses dados, compilamos o percentual de compra da agricultura familiar 

referente ao ano de 2011 a 2015, retiradas do link 

http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-consultas/pnae-dados-da-agricultura-familiar. 

  Para definir os municípios  participantes do produto - totalizando dois municípios polo 

e 23 municípios circunvizinhos, divididos em dois grupos, com respectivamente 13 e 12 

municípios -  foram adotados os seguintes critérios: 
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- Municípios polo  àqueles que utilizaram entre 15 a 29% dos valores do PNAE na 

aquisição de alimentos da agricultura familiar no ano de 2017. A escolha justifica-se por estes 

já terem iniciado o processo de compra, mas não terem atingido os 30% da compra como 

preconizados na Lei 11.947/2009. Além disso, foram consideradas condições de 

deslocamento da equipe do CECANE UFG para os municípios e infraestrutura para 

desenvolvimento das oficinas. 

No intuito de contemplar as questões geográficas do estado, propusemos que os polos 

estivessem em Mesorregiões (centro, leste, noroeste, norte e sul) distintas. Essa divisão 

geográfica segue a organização do governo do estado de Goiás para análise de indicadores 

não econômicos (IMB, 2018).  

 

- Para a definição dos  Municípios Circunvizinhos participantes de cada oficina 

foram listados municípios em um raio de 160 km do polo. Optamos por mesclar àqueles que 

compraram diferentes percentuais da agricultura familiar nos anos de 2016 ou 2017, para que 

houvesse troca de experiências, uma vez que os entraves e resoluções de problemáticas sobre 

a compra/venda de alimentos da agricultura familiar em cada um deles poderiam auxiliar os 

demais. Enfatiza-se que o estado de Goiás apresenta vocação agrícola similar em toda sua 

extensão2.  

 

Etapa 2: Localização e mobilização da assistência técnica local dos municípios 

selecionados 

 Inicialmente, localizamos os escritórios regionais e locais da EMATER3.  Realizamos 

reunião com a EMATER Goiás, no dia dois de maio de dois mil e dezoito, para conhecer 

onde a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) têm sido minimamente desenvolvida e 

estabelecer parceria para execução do produto. Esta teve como outro objetivo, por sua própria 

expertise, contatar as ATER dos municípios participantes para levantamento de dados da 

produção local da agricultura familiar, bem como acionar e mobilizar  esses produtores para 

                                                 
2 MONEGO, E. T. et al. Produção e potencial agrícolas de alimentos destinados à alimentação escolar em Goiás 

e no Distrito Federal, na Região Centro-Oeste do Brasil. Rev. Nutr. [online]. 2013, vol.26, n.2, pp.233-241. 
3 Fonte: http://www.emater.go.gov.br/wp-content/uploads/downloads/2017/08/Listagem-de-Regionais-

Emater.pdf 
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estabelecer o diálogo com as EEx.  Cabe destacar que o Estado de Goiás apresenta uma 

ATER fragilizada e com baixo efetivo de recursos humanos. 

 

Etapa 3: mapeamento dos produtores familiares/propriedades rurais 

familiares/assentamentos/quilombos dos municípios selecionados  

Para elencarmos os agricultores familiares/propriedades rurais 

familiares/assentamentos/quilombos dos municípios selecionados compilamos: 

 

-  número de agricultores familiares nos municípios do estado de Goiás, a partir de  

informações disponibilizadas no site “Sistemas DAP” (http://dap.mda.gov.br/), referente ao 

número de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) Física e Jurídica: ativas; canceladas, 

“com problema” e expiradas; e número total de DAPs em 2017; 

- dados disponibilizados no site Transparência pública PAA-CONAB 

(http://consultaweb.conab.gov.br/consultas/consultatransparenciapaa.do?method=ab 

rirConsulta) referente a número de cooperativas/associações que comercializaram alimentos 

para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 4, nos municípios selecionados,  no ano 

de 20145, 2016 e 2017, e os respectivos gêneros alimentícios produzidos, para mapeamento 

do potencial produtivo dos municípios; 

- informações referentes às cooperativas/associações que comercializaram para o Programa 

Nacional de Aquisição de Alimentos (PAA) repassadas em reuniões com a Campanha 

Nacional de Abastecimento (CONAB); 

- contato de cooperativas, associações e agricultores individuais que comercializam ou 

comercializaram para o PNAE nos municípios selecionados, conseguidos via telefone, a partir 

de contato com as Entidades Executoras. 

 

Etapa 4: levantamento de informações sobre a comercialização de alimentos da 

agricultura familiar para o PNAE nos municípios selecionados 

                                                 
4  A abertura do mercado como o PAA, para venda de alimentos produzidos por agricultores familiares, 

potencializa condições para execução do PNAE, por meio da estruturação de condições necessárias para venda 

desses gêneros para esse programa (PNAE) (ALEXANDRE et al, 2016).  
5 Optamos por consolidar dados referentes a 2014, por ser o ano em que houve maior repasse de recursos 

financeiros do governo federal para CONAB (de acordo com informação obtida em reunião com a CONAB), 

responsável por operacionalizar o PAA.  
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 A coleta de dados foi realizada de modo diferenciado em municípios polo e 

circunvizinhos. Para os circunvizinhos a colata estruturou-se a partir da aplicação de 

questionários. Estes foram elaborados pela equipe do  CECANE UFG especificamente para 

cada público, sendo: secretaria de educação (APÊNDICE A), nutricionista (APÊNDICE B), 

cooperativas ou associações (APÊNDICE C), agricultores individuais (APÊNDICE D) e 

EMATER (APÊNDICE E). Os questionários evidenciam de forma geral, as potencialidades e 

fragilidades vivenciadas pelos diferentes atores na comercialização de produtos da agricultura 

familiar. Os formulários foram validados em dois municípios visitados em 2017.  

 Para os municípios polo, foi realizada visita ao município por duas nutricionistas da 

equipe do CECANE UFG, que aplicaram os questionários de modo presencial, por meio de 

reuniões,  em separado com cada um dos atores. Totalizaram-se duas visitas, uma em maio e 

uma em junho de 2018, estruturadas de acordo com o quadro . 

 

 Quadro 1. Programação da visita de diagnóstico aos municípios polo participantes do projeto para 

aplicação de questionários direcionados à atores específicos, 2018. 

MANHÃ 

8:30h às 10:00h 
Reunião com gestores da educação e da agricultura e nutricionista 

responsável técnico do PNAE  

10:00h às 11:30h  Reunião com nutricionista responsável técnico pelo PNAE  

TARDE 

14:00h às 15:30h 
Reunião com representantes das cooperativas e associações da agricultura 

familiar e agricultores individuais  

15:30h às 17h Reunião com a EMATER local  

 

 

Para os municípios circunvizinhos, a aplicação ocorreu de modo presencial, via 

ligação telefônica e via endereço eletrônico. A coleta de dados, de modo presencial, efetivou-

se no mês de maio, durante aplicação do questionário com agricultores familiares  na feira 

Agro Centro Oeste Familiar 2018. A aplicação via telefone foi necessária apenas para 

agricultores individuais que não tinham acesso à internet, impossibilitando o preenchimento 

online. O compartilhamento por endereço eletrônico ocorreu por meio do formulário online, 
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via Google Forms, e direcionou-se às secretarias de educação, nutricionistas, cooperativas, 

associações, agricultores individuais com email e  EMATER. 

Optamos por diferenciar a coleta de dados entre municípios polo e circunvizinhos, 

porque entendemos que para um raio de 160km do polo, alguns municípios gastariam maior 

tempo no deslocamento do que em reunião. Nos baseando em experiências anteriores do 

CECANE UFG, entendemos que  isso poderia dificultar a adesão às oficinas ao final do 

produto.  

No que se refere à visita aos polos, optamos por ir à campo para coletar impressões 

pessoais (e não somente à distância) sobre a comercialização da agricultura familiar para o 

PNAE, fortalecer vínculo com esses atores e traçar encaminhamentos para a execução das 

oficinas. 

Para além dos questionários, solicitamos a todos os municípios participantes cópias de 

chamadas públicas, projetos de venda, contratos de venda e cardápios. Os quadro 2, 3 e 4 

apresentam as categorias utilizadas para analisar, respectivamente, as chamadas públicas, 

projetos de venda e contratos de venda dos municípios. A elaboração destas categorias esteve 

de acordo com os modelo proposto pela Resolução CD/FNDE nº 4 de 2015.
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Quadro 2. Categorias de análise das chamadas públicas, ano 2017, com critérios de pontuação elaborados a partir da Resolução CD/FNDE nº 4/ 2015 e pontuação 

máxima por categoria. 

Categorias de análises Critérios de pontuação Pontuação Máxima por categoria 

Especificações dos gêneros alimentícios 

Produto 

4 
Unidade de medida 

Quantidade 

Preço de aquisição 

Recurso Financeiro Fonte do Recurso 1 

Documentação 

Lista de documentos para agricultores individuais 

3 Lista de documentos para grupo informal 

Lista de documentos para grupo formal  

 Projeto de Venda 

Modelo para fornecedor individual 

3 Modelo para grupo informal 

Modelo para grupo formal  

Processo de seleção 

Data e horário da sessão pública 

3 Data de publicação do resultado da seleção 

Prazo para convocação da assinatura de contrato 

Regularização da documentação do fornecedor Prazo para regularização da documentação do fornecedor 1 

Seleção de Fornecedores 

Critérios para seleção dos agricultores familiares entre grupos1 

3 Critérios para seleção dos agricultores familiares intra grupo2 

Critérios para seleção dos agricultores familiares no caso de empate3 

Amostras  
Data para apresentação de amostras dos produtos para seleção 

2 
Data de publicação do resultado da análise das amostras 

Entrega  
Local de entrega 

2 
Periodicidade de entrega 

Pagamento 
Forma de pagamento 

2 
Condições para o pagamento 

Divulgação Local de  publicação da chamada pública 1 

Inspeção Sanitária Estabelece que os produtos devem atender às legislações sanitárias 
 

1 
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Repasse financeiro 

Limite de venda por DAP/ano/Entidade Executora, para fornecedores 

individuais e grupos formais 2 

Limite de venda por DAP Jurídica/ano/Entidade Executora  

Formalização do contrato de venda Condições para formalizar contrato de venda 1 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 29 

 

Quadro 3. Categorias de análise dos projetos de venda por tipo de fornecedor, ano de 2017, com critérios de pontuação elaborados a partir da Resolução CD/FNDE nº 

4/ 2015 e pontuação máxima por categoria. 

Categorias de análise Tipo de Fornecedor Critérios de pontuação 
Pontuação Máxima por categoria e 

fornecedor 

Identificação dos fornecedores 

Fonecedor Individual e Grupo Informal 

Nome 

6 

CPF 

Endereço 

Email 

Telefone 

nº DAP 

Grupo Formal  

Nome 

8 

CNPJ 

Endereço 

Email 

Telefone 

nº DAP 

nº Associados 

Dados do representante legal 

Identificação da Entidade Executora Todos 

Nome da Entidade Executora 

8 

CNPJ 

Município 

Endereço 

Telefone 
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Nome do Representante 

Email 

CPF do representante 

Produtos  Todos 

Alimento 

6 

Unidade de medida 

Quantidade 

Preço  unitário 

Preço total 

Cronograma de entrega 

Assinatura do contrato 

Fornecedor Individual 

Assinatura do fornecedor 

3 Local 

Data 

Grupo Informal 

Assinatura de todos os fornecedores 

3 Local 

Data 

Grupo Formal  

Assinatura do representante  

3 Local 

Data 

Observação: não é possível estabelecer pontuação máxima geral pois esta depende do tipo de fornecedor. 

 

Quadro 4. Categorias de análise dos contratos de venda, ano 2017, com critérios de pontuação elaborados a partir da Resolução CD/FNDE nº 4/ 2015 e pontuação 

máxima por categoria. 

Categorias de análise Critérios de pontuação Pontuação Máxima por categoria 

Identificação  
Dados do contratado 

2 
Dados do contratante 

Objeto da contratação Identifica a aquisição de gêneros alimentícios da AF para alimentação escolar 1 

Venda Limite individual de venda por DAP/ano/EEx 1 

Repasse Financeiro Valor à ser pago pelo contratante 1 

Comprovação  Apresentação de termos e notas fiscais do fornecimento 1 

Preço de Aquisição Cálculo do preço inclui despesas  1 
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Produto 

Alimento a ser entregue 

5 

Quantidade a ser entregue 

Periodicidade da Entrega 

Preço unitário 

Preço total 

Finalidade do contrato Contrato para o PNAE 1 

Pagamento Repasse do valor da entrega do mês anterior 1 

Penalidade para contratante Penalidade para o contratante que descumpre prazo para pagamento 1 

Controle de recebimento do produto 

Os termos de recebimento serão arquivados 

3 As notas fiscais serão arquivadas 

Os projetos de venda serão arquivados 

Responsabilidade do Contratado Responsabilidade perante danos causados ao contratante 1 

Modificações pelo contratante 
Contratante pode modificar unilateralmente o contrato, respeitando direitos do 

contratado 
1 

Rescisão  de contrato pelo contratante Contratante pode rescindir unilateralmente o contrato nos casos de infração 1 

Sanções  contratuais 

Contratante pode aplicar sanções no caso de inexecução total ou parcial do 

contrato, e se não for caracterizada culpa do contratado, deverá respeitar o 

equilíbrio econômico-financeiro do fornecedor 

1 

Multas Aplicação de multa para o contratante nos pagamentos ou cobrado judicialmente 1 

Fiscalização do contrato Fiscalização à cargo da Eex, do CAE 1 

Regimento do contrato Determina por qual chamada pública o contrato é regido  1 

Aditamento de contrato Mediante acordo formal entre as partes 1 

Comunicação  Comunicação formal entre as partes  1 

Rescisão de contrato entre as partes 
Condições para rescisão do contrato independente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial 
1 

Prazo do Contrato Prazo de vigência do contrato 1 

Assinatura 
Assinatura do contratado 

2 
Assinatura do contratante 
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Etapa 5: reconhecimento da demanda da alimentação escolar nos municípios 

selecionados 

 Para o reconhecimento da demanda da alimentação escolar compilamos dados 

coletados: nos questionários direcionados à secretaria de educação (APÊNDICE A) e 

nutricionista (APÊNDICE B);  àqueles  referentes às potencialidades e fragilidades presentes 

nas chamadas públicas, projetos e contratos de venda de acordo com a Resolução CD/FNDE 

nº 4/2015, descritos na etapa 4. Além disso,  avaliamos os  cardápios enviados pelos 

municípios participantes.    

 Os cardápios foram analisados, por meio do programa Índice de Qualidade da 

Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (IQ COSAN) disponibilizado pelo site do 

FNDE6. Foram avaliados um cardápio mensal de cada município selecionado, referente ao 

ano de 2017, que contivesse apenas uma refeição diária (20% das Necessidades de Nutrientes 

Diárias). A execução da ferramenta ocorreu por membros do CECANE UFG previamente 

treinada, de acordo com as instruções do Manual do IQ COSAN.  

 O IQ COSAN permite análise qualitativa, global, e padronizada das preparações 

apresentadas nos cardápios, por meio da avaliação da presença de seis grupos de alimentos 

(cereais e tubérculos, grupos dos feijões, grupos dos legumes e verduras, grupo das frutas in 

natura, grupos dos leites e derivados, e grupo das carnes e ovos), ausência de alimentos 

restritos e de alimentos e preparações doces, oferta de alimentos regionais, da 

sociobiodiversidade e de alimentos proibidos. Além disso é possível avaliar a diversidade do 

cardápio7 por meio de pontuações que os qualificam quanto: variedade adequada (21 

alimentos diferentes ou mais); precisa de melhoras (15 a 20 alimentos diferentes); baixa 

variedade (até 14 alimentos diferentes).  

O programa indica ainda a pontuação geral dos cardápios (pontuação da avaliação 

final mensal), calculada a partir de todos os dados supracitados. Esta informa a qualidade do 

cardápios e é classificada em: inadequada (0 a 45,9 pontos); precisa de melhoras (46 a 75,9 

pontos); e adequado (76 a 95 pontos).  

                                                 
6 Ferramenta desenvolvida em agosto de 2017, pela equipe técnica do CECANE UNIFESP, para a utilização na 

análise de cardápios escolares do PNAE. Esta está disponível no site 

http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-area-para-gestores/ferramentas-de-apoio-ao-

nutricionista/item/12142-iq-cosan 
7 Equivale ao somatório do número de alimentos diferentes ofertados em todos os grupos de alimentos 

analisados. 
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 Ainda é possível observar a sinalização, por meio dos recursos gráficos  triângulo, 

losango e xis, para, respectivamente: baixa oferta de frutas ou hortaliças ( <2x/semana);  alta 

oferta de alimentos restritos ou doces (>2x/semana); e presença de alimentos proibidos. 

 

Etapa 6: compilação de dados referentes aos principais entraves para efetivação da 

compra da agricultura familiar na alimentação dos municípios selecionados 

 Dados referentes as dificuldades vivenciadas na comercialização da agricultura 

familiar para o PNAE foram coletados durante aplicação dos questionários, análise de 

documentos referentes à chamada pública, projeto e contrato de venda, cardápios. As 

informações serão compiladas no Relatório Final do produto, entregue ao FNDE, 

especificamente no item 4 “Resultados”. 

  

Etapa 7: construção e execução de oficinas regionalizadas para encontro e diálogo entre 

atores envolvidos na demanda da agricultura familiar nos municípios selecionados  

As oficinas foram planejadas baseando-se nos principais pontos de entrave, 

observados no diagnóstico dos territórios, nas duas pontas da cadeia (oferta e demanda) da 

agricultura familiar, nos municípios goianos selecionados. Foi solicitado apoio da EMATER  

Goiás e da VISA Goiás para atuação conjunta no planejamento e execução da oficina.  

As duas formações foram realizadas no mês de agosto de 2018, sendo composta por 

um município polo e onze ou doze municípios circunzinhos, de acordo com os critérios de 

seleção apresentados na etapa 1. As datas foram previamente pactuadas com os municípios 

polo e repassadas aos municípios circunvizinhos. 

Os encontros tiveram carga horária total de 8h e foram realizadas nos municípios de 

Uruana e Orizona. A ideia foi promover um diálogo profícuo entre as duas pontas da cadeia 

da oferta e produção, e os estimular a reconhecerem-se para a construção conjunta de 

estratégias e elaboração de chamamentos públicos factíveis. Tendo como pressuposto 

elementos inerentes ao processo dialógico, proposto por Freire (1996) - que perpassa a 

reflexão crítica sobre a realidade para transformá-la - as metodologias utilizadas estimularam 

o diálogo, a participação ativa dos sujeitos, a problematização e construção coletiva de 

soluções para as problemáticas elencadas. Além disso, as estratégias escolhidas para as 

oficinas foram contextualizadas na realidade dos municípios participantes.  Nesse sentido, a 
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programação foi estruturada após finalização do diagnóstico situacional com enfoque nas 

demandas apresentadas pelos diferentes atores do PNAE participantes do produto.  

Nos dias das oficinas, tanto oferta quanto demanda estiveram preparados para 

apresentarem suas necessidades, e senarem dúvidas (previamente elencadas no diagnóstico 

realizado pelo CECANE). Para tanto, justifica-se o intensivo trabalho prévio realizado pelo 

CECANE e parceiros, que trabalharam juntos para o bom desenvolvimento da meta. 

Para a efetivação das oficinas foram convidados: um gestor da educação, um 

responsável pelo setor de compras do PNAE, um nutricionista (RT), um técnico da EMATER 

local, um fiscal da VISA Muncipal, representantes das organizações da agricultura familiar e 

agricultores individuais. 

O CECANE não se responsabilizou pelo deslocamento, de forma que, ao se 

inscreverem para participar da formação, os municípios estariam cientes de que tais despesas 

estariam sob sua responsabilidade. Contudo, a equipe do CECANE UFG forneceu dois 

lanches e almoço para todos os participantes.  

 

Etapa 7:  assessoria 

Os participantes das oficinas foram contatados, via telefone, no mês de outubro de 

2018 para verificar se conseguiram ou não aplicar os conhecimentos adquiridos nas oficinas 

em seu cotidiano. As perguntas norteadoras dessa contactação foram as seguintes: 

1) Conseguiu/conseguiram realizar algum desdobramento, no que tange a 

comercialização de alimentos da agricultura familiar para o PNAE, a partir de sua 

participação na oficina? 

Caso sim, qual(is)? (Detalhar ao máximo a ação). E neste processo tem tido alguma 

dificuldade? Se sim, qual (is)? (Detalhar ao máximo a ação) 

Caso não, por quê? O que impede o município de fortalecer/ aumentar a compra da 

agricultura familiar? Alguma ação está sendo planejada para os próximos meses? Qual? Com 

qual finalidade? 

 Para a assessoria não incluímos todos os participantes, mas um representante da 

secretaria de educação, do setor de compras, da nutricão, da VISA Municipal,  das 

cooperativas/associações. Desta forma, caso o município tivesse duas nutricionistas 

participantes, entraríamos em contato com uma destas. Este método de seleção foi 
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iodealizado para viabilizar a execução dessa etapa em curto período de tempo (um mês), e 

termos representatividade de todos os setores participantes, de cada um dos municípios.Ao 

final os relatos foram agrupados por município. 

 

Etapa 8: relatório final 

 A produção do relatório sobre o produto ocorreu durante todo o planejamento, 

desenvolvimento, e execução do trabalho nos municípios, e foi confeccionado de acordo com 

normas estabelecidas pelo FNDE. Este foi, ao final, encaminhado ao FNDE. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 MUNICÍPIOS PARTICIPANTES 

  

A meta estipulada pelo FNDE foi de 16 municípios, contudo, ampliamos para 25 

municípios goianos. Estes foram divididos em dois grupos, de acordo com o Quadro 5. 

Orizona localiza-se na mesorregião sul do Estado de Goiás, e Uruana na centro.   

 

Quadro 5. Municípios polo e circunvizinhos participantes do projeto “Oficinas Regionais” por ordem 

alfabética, Goiás, 2018. 

Grupo 1 Grupo 2 

Orizona (Polo) Uruana (Polo) 

Aparecida de Goiânia (Circunvizinho) Abadia de Goiás (Circunvizinho) 

Bela Vista de Goiás (Circunvizinho) Carmo do Rio Verde (Circunvizinho) 

Caldas Novas (Circunvizinho) Ceres (Circunvizinho) 

Cristalina (Circunvizinho) Faina (Circunvizinho) 

Gameleira de Goiás (Circunvizinho) Goianésia (Circunvizinho) 

Goianápolis (Circunvizinho) Goiás (Circunvizinho) 

Ipameri (Circunvizinho) Itaberaí (Circunvizinho) 

Leopoldo de Bulhões (Circunvizinho) Itaguaru (Circunvizinho) 

Piracanjuba (Circunvizinho) Itapuranga (Circunvizinho) 

Pires do Rio (Circunvizinho) Itauçu (Circunvizinho) 

Silvânia (Circunvizinho) Rialma (Circunvizinho) 

 Rianápolis (Circunvizinho) 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES  
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Para a caracterização sociodemográfica, elencamos dados populacionais, valores do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), o quantitativo de alunos matriculados no ensino básico e o número de escolas, 

referente a cada um dos municípios participantes (APÊNDICE F).  

Na tabela 1 observamos que todos os municípios participantes possuem população 

inferior à 455 mil habitantes, sendo que Aparecida de Goiânia e Gameleira de Goiás 

apresentaram, respectivamente o maior (455.657 habitantes) e menor número de habitantes 

(3.275 habitantes). É possível verificar ainda que a  população urbana variou de 1094 a 

455193, em Gameleira de Goiás e Aparecida de Goiânia e , e a população rural variou de 464 

a 8159 habitantes, em Goianápolis e Cristalina. O IDH indicou valores entre 0,65 a 0,78, 

sendo a média do estado de Goiás de 0,735.  

Em relação ao IDEB, os municípios indicaram uma média de 6,2 para o quinto ano 

escolar, sendo os valores máximos e mínimos 5,10 e 7,60 Em relação ao nono ano escolar, a 

média do IDEB foi de 5,32, sendo o menor valor em 4,6 e o maior em 6,0. O IDEB médio nas 

escolas do estado de Goiás para o quinto e nono ano são de 5,6 e 4,6, respectivamente (INEP, 

2018). O maior número de alunos matriculados na rede municipal de ensino, assim como o 

maior número de escolas (171 escolas), foi observado em Aparecida de Goiânia. 

Todos os municípios apresentaram registro de DAP Física ativa. Contudo, em relação 

à DAP Jurídica ativa, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Faina, 

Goianápolis, Goianésia, Goiás, Itaguaru, Itauçu, Leopoldo de Bulhões, Rianápolis, Não 

apresentaram registros.  O município de Itapuranga apresentou a maior número de DAPs 

Física (588) e Ipameri, o maior número de DAPs Jurídicas (5). Em contrapartida, Aparecida 

de Goiânia apresentou o menor número de DAPs Físicas, com 10 registros, e Carmo do Rio 

Verde, Ceres, Gameleira de Goiás, Itapuranga, Piracanjuba, Silvânia e Uruana, o menor 

número de DAPs Jurídicas, com apenas um registro.  

 

Tabela 1. Dados sociodemográficos dos municípios participantes do projeto “Oficinas Regionais”, 

Goiás, 2018. 

Dados Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

DAP Ativa Física³ 10 588 221,88 164,89 

DAP Ativa Jurídica³ 1 5 1,86 1,167 

IDEB (5° ano)¹ 5,10 7,60 6,20 0,59 

IDEB (9° ano)¹ 4,60 6,00 5,32 0,33 
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IDH² 0,65 0,78 0,71 0,026 

nº de alunos no ensino básico² 756 72565 6551,64 14183,44 

nº de escolas² 5 171 26,04 32,84 

População rural² 464 8159 2352,36 2352,36 

População urbana² 1094 455193 35148,80 89000,21 

População total² 3275 455657 38489,44 88558,12 

               Fonte: IBGE, 2018¹; INEP, 2018²; SEAD, 2018³ 

 

Alguns municípios participantes pertencem aos Territórios Rurais Estrada de Ferro- 

Bela Vista de Goiás, Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões, Orizona, Pires do Rio e 

Silvânia -, Vale do Rio Vermelho – Carmo do Rio Verde, Cidade de Goiás, Itaberaí, Itaguaru, 

Itapuranga, Rianápolis e Uruana-, e Vale do São Patrício – Goianésia e Rialma.  

 

3.3 PERCENTUAL DE COMPRA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS, NO PERÍODO DE 2011 A 2017. 

 

 Os valores do percentual de compra dos anos de 2011 a 2016 estão disponibilizados 

no site do FNDE. Todavia, os dados obtidos no ano de 2017 foram calculados pela equipe do 

CECANE UFG, por meio de informações contidas no SIGPC. Optamos por calcular dados de 

2017, porque observamos que anualmente o valor gasto com a aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar variam, independentemente da mudança de gestão. 

Todavia, quando a gestão municipal prioriza e aposta na agricultura familiar, de modo geral, 

os valores direcionados a essa oferta de alimentos é maior.  

Evidenciamos  ainda que antes da liberação dos dados de 2016 pelo FNDE, a equipe 

do CECANE UFG já havia calculado estes valores, de acordo com informações contidas no 

SIGPC. Contudo, ficou evidente a disparidade nos percentuais de compra entre dados 

apresentados na planilha disponibilizada no site do FNDE, e os valores calculados pela 

equipe do CECANE UFG. Entendemos que essa divergência deve-se a consideração de 

valores gastos com à  agricultura familiar de modo diferenciado.  

Para calcular o percentual de aquisição de alimentos da agricultura familiar dos 

municípios,  a equipe do CECANE UFG considerou informações referentes à indivíduos que, 

na prestação de contas, estivessem relacionados aos termos “chamada pública”,  

“agricultor(a) familiar”, “agricultura familiar”, “dispensa de licitação”. Caso incluíssemos 
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demais  dados, poderíamos estar superestimando o percentual. Assim, priorizamos àqueles 

pelos quais algum dos termos supracitados o legitimavam, como originário da agricultura 

familiar. 

A consolidação dos dados encontram-se nas Figuras 1 e 2, separados por municípios 

dos grupos, 1 e 2, respectivamente. É possível observar que os maiores percentuais de compra 

em 2017 ocorreram em Gameleira, Caldas Novas, Bela Vista (Figura 1) e Goiás (Figura 2). 

Além disso, é possível constatar que a mudança de gestão pode se um fator que interfire na 

compra da agricultura familiar, mas dentro de uma mesma gestão, o percentual pode ampliar 

ou reduzir, não havendo proporcionalidade.  
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 Figura 1. Percentual de compra da agricultura familiar por município participante 

das “Oficinas Regionais” do grupo 1, no período de 2011 a 2017, Goiás, 2018. 

Figura 2. Percentual de compra da agricultura familiar por município das 

“Oficinas Regionais” participante do grupo 2, no período de 2011 a 2017, Goiás, 

2018. 
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3.4 O PROCESSO DAS CHAMADAS PÚBLICAS  

 

Dos 21 municípios que responderam os questionários via google forms, 42,86% (n=9)  

lançaram um edital para chamada pública em 2017, 52,38% (n=11) lançaram dois editais e 

4,76% (n=1) três editais.  Para isso, empregaram diferentes meios de divulgação (Figura 3), 

sendo os métodos mais utilizados, ‘sites’, ‘placares’ e ‘diários oficiais’. 

 

Figura 3. Meios de divulgação das chamadas públicas em municípios goianos participantes das 

“Oficinas Regionais”, por frequência absoluta e relativa, Goiás, 2018. 

Legenda: n=nº de respostas 

Observação: os meios de divulgação cooperativas, EMATER e bancos referem-se à conversas pessoais 

realizadas nestes espaços, por representantes da EEx. 

 

Concorreram às chamadas públicas de um a seis projetos de venda, por edital, 

ocorrendo maior frequência de participação para dois (33,33%), um (23,81%) e cinco 

(23,81%) participantes (Figura 4). Todos os agricultores familiares (individuais e 

organizados) conseguiram apresentar as documentações solicitadas nos editais. 
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Figura 4.  Número de projetos de venda submetidos às chamadas públicas em municípios goianos 

participantes das “Oficinas Regionais”, por frequência absoluta e relativa, Goiás, 2018. 

Legenda: n= nº de respostas 
 

A Figura 5 apresenta os critérios utilizados para a seleção de alimentos solicitados nas 

chamadas públicas, segundo as Entidades Executoras (Secretarias de Educação). Destacaram-

se, com maiores percentuais, a ‘solicitação do nutricionista/coordenador de merenda’ 

(16,67%) e o ‘mapeamento da produção da agricultura familiar’ (16,67%).  Em último lugar, 

encontramos o ‘período de safra’, com 3,33%. 

33% (n=7)

24% (n=5)

24% (n=5)

14% (n=3)

5% (n=1)

Dois Um Quatro Três Seis
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Figura 5. Critérios utilizados pela Entidade Executora para construção da lista de alimentos descritos 

nas chamadas públicas dos municípios participantes das “Oficinas regionais”, por frequência absoluta 

e relativa, Goiás, 2018. 

Legenda: n= nº de respostas 

Observação: “Potencial produtivo” tem conexão com volume de produção, enquanto que “Vocação 

agrícola” trata dos itens em produção ou potencial de produção no município/ região. 

 

 A Figura 6 confirma as informações repassadas pelas secretarias de educação (Figura 

5), que os alimentos descritos na chamada pública foram apontados pelo nutricionista. Das 21 

nutricionistas que responderam o questionário online, 71,43% (n=15) disseram participar do 

processo de chamada pública. A maior contribuição desse profissional no processo de 

chamada pública ocorre na ‘seleção dos produtos a serem adquiridos’ (30,77%),  e na 

‘elaboração do edital da chamada pública’ (23,08%). 
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Figura 6.  Formas de participação autorreferidas pelos nutricionistas dos municípios participantes das 

“Oficinas regionais” no processo de chamada pública, por frequência absoluta e relativa, Goiás, 2018. 

Legenda: n= nº de respostas 

 

Para a definição do preço dos produtos descrito nas chamadas públicas, verificamos 

que o critério de ‘menor preço’ (18,18%), juntamente, com a ‘pesquisa de preço incluindo 

orçamento da agricultura familiar’ (18,18%) foram os métodos mais utilizados. O método que 

deveria ser empregado para definição de preço, indicado pela Resolução nº 4 CD/FNDE 2015, 

foi atribuído por apenas um dos municípios, sendo este o ‘preço médio, incluindo orçamento 

da agricultura familiar’, com 4,55% (Quadro 6). Contudo, não é possível afirmar, com 

certeza, se os municípios que não citaram o ‘preço médio’, realmente não o executam, ou se 

não foi descrito nas respostas aos questionários. Percebemos que as respostas, por mais que 

solicitássemos a descrição do processo, chegaram de forma bastante objetiva e reduzida. 

 
 Quadro 6. Categorias dos critérios autorreferidos utilizados para definição de preços descritos nos 

editais de chamada pública do PNAE, pelas Entidades executoras dos municípios participantes das 

“Oficinas regionais”, por frequência absoluta e relativa, Goiás, 2018. 

Critérios, autorreferidos, para definição de preço de compras1 n2 % 

Menor preço 4 18,18 

Pesquisa de preço incluindo orçamento da agricultura familiar 4 18,18 

Pesquisa de preço em mercados locais (sem incluir agricultor familiar) 3 13,64 

Pesquisa de preço (geral) 2 9,09 

Preço da tabela da CONAB 2 9,09 

Preço médio 2 9,09 

Resposta que não estiveram de acordo com a pergunta 2 9,09 

(n=1)
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Pesquisa de preço  somente com a agricultura familiar 1 4,55 

Preço médio de incluindo orçamento da agricultura familiar 1 4,55 

Preço médio de mercados locais 1 4,55 

¹ As EEx puderam identificar mais de um critério. 
2  Número de respostas obtidas  

 

A partir das análises dos 25 editais de chamada pública encaminhadas pelos 

municípios, referentes à 2017, verificamos que apenas Goianápolis e Itapuranga apresentaram 

todos os itens propostos pelo modelo descrito na Resolução CD/FNDE nº4 de 2015. O valor 

total que poderia ser atingido, referente à 100% de adequação, foi de 29 pontos (Quadro 7). A 

pontuação média de todos os valores obtidos pelos municípios foi de 21,76, equivalente a 

75,03% de adequação. 

 

Quadro 7. Pontuação atingida e percentual de adequação das chamadas públicas, ano 2017, de 

municípios goianos participantes das “Oficinas regionais”, de acordo com critérios de pontuação 

elaborados a partir da Resolução CD/FNDE nº 4/ 2015. 

Município Pontuação Atingida %  Adequação  

Abadia de Goiás 22 75,86 

Aparecida de Goiânia 17 58,62 

Bela Vista de Goiás 20 68,97 

Caldas Novas 26 89,66 

Carmo do Rio Verde 16 55,17 

Ceres 23 79,31 

Cristalina 27 93,10 

Faina 19 65,52 

Gameleiras de Goiás 22 75,86 

Goianápolis 29 100,00 

Goianésia 22 75,86 

Goiás 20 68,97 

Ipameri 23 79,31 

Itaberai 23 79,31 

Itaguaru 18 62,07 

Itapuranga 29 100,00 

Itauçu 17 58,62 

Leopoldo de Bulhões 20 68,97 

Orizona 19 65,52 

Piracanjuba 26 89,66 

Pires do Rio 20 68,97 

Rialma 26 89,66 
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Rianápolis 20 68,97 

Silvânia 18 62,07 

Uruana 22 75,86 

MÉDIA 21,76 75,03 

 

 

 Dos itens não contemplados nas 25 chamadas públicas  (Quadro 8), àqueles 

categorizados nas temáticas “regularização da documentação do fornecedor”, “seleção de 

fornecedores” e “amostras” apresentaram os maiores percentuais de inadequação. Na 

primeira, visualiza-se que 55,17% (n=16) dos editais não descreviam o prazo para 

regularização da documentação do fornecedor.  Na segunda, não apresentaram critérios de 

seleção dos agricultores familiares intra grupo e no caso de empate entre fornecedores, 

respectivamente, 41,38% (n=12) e 44,83% (n=13). E em relação às amostras, 51,72% (n=15) 

dos municípios não descreveram a data de publicação dos resultados das análises dos 

produtos.  

 Os dados obtidos na análise de cada um dos editais, por município, estão disponíveis 

nos Apêndices G e H. No Apêndice H  é possível observar que Faina e Goiás apresentaram 

valores máximos de venda que destoam daquele estipulado pelas normativas do PNAE. Ao 

invés de 20 mil por DAP Física/ano/Entidade Executora ( no caso de fornecedores individuais 

e grupos informais) ou nº de DAP Física inscrita na DAP Jurídica multiplicado por 20 mil (no 

caso de grupos formais), em consonância com o Art. 32 da Resolução CD/FNDE nº 4/2015, 

estes apontaram, respetivamente, 21mil e 9 mil por DAP Física/ano/Entidade Executora.  

 
Quadro 8. Inadequações presentes nas chamadas públicas, ano 2017, de municípios goianos 

participantes das “Oficinas regionais”, de acordo com critérios de pontuação elaborados a partir da 

Resolução CD/FNDE nº 4/ 2015. 

Categorias de análises Critérios de pontuação 

Municípios que não 

contemplaram o critério 

n 

 

% 

 

Especificação dos gêneros alimentícios Preço de aquisição 6 20,69 

Recurso Financeiro Fonte de Recurso 4 13,79 

Documentação 
Lista de documentos para 

agricultores individuais 
6 20,69 

Projeto de Venda 
Modelo para Agricultor 

Individual 
5 17,24 
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Modelo para Grupo Informal 2 6,90 

Processo de Seleção 

Data e horário da sessão pública 1 3,45 

Data de publicação dos 

resultados 
6 20,69 

Prazo para convocação da 

assinatura  de contrato 
6 20,69 

Regularização da documentação do 

fornecedor 

Prazo para regularização da 

documentação do fornecedor 
16 55,17 

Seleção de fornecedores 

Critérios para seleção dos 

agricultores familiares entre 

grupos1 

11 37,93 

Critérios para seleção dos 

agricultores familiares intra 

grupo2 

12 41,38 

Critérios para seleção dos 

agricultores familiares no caso 

de empate3 

13 44,83 

Amostras 

Data para apresentação de 

Amostras 
6 20,69 

Data para resultado da análise 

das amostras 
15 51,72 

Entrega 
Local de entrega 1 3,45 

Periodicidade da entrega 2 6,90 

Divulgação 
Local de divulgação da chamada 

pública 
2 6,90 

Inspeção Sanitária 

Estabelece que os produtos 

deverão atender às legislações 

sanitárias 

2 6,90 

Repasse financeiro 

Limites de compra por DAP 3 10,34 

Valores máximos de venda por 

DAP 
6 20,69 

Formalização do contrato de venda 
Condições para formalizar 

contrato de venda 
1 3,45 

1 Entre grupos de fornecedores locais, território rural, estado ou país. Segundo Resolução CD/ FNDE, nº 4/ 2015 a 

seleção deve ocorrer na ordem anteriormente listada. 
2 Intra grupo refere-se a ordem de prioridade para seleção do projeto de venda (Res CD/ FNDE 4, 2015): 

assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas; fornecedores de alimentos 

certificados como orgânicos ou agroecológicos, grupos formais e grupos informais. 
3 Empate entre grupos formais terão prioridade organizações com maior porcentagem de agricultores familiares. 

Persistindo empate deve-se realizar sorteio ou busca por consenso de divisão no fornecimento dos produtos 

(Resolução CD/ FNDE nº4/2015). 

Legenda: n= nº de respostas 



 

 

32 

 

 

 

Além dos itens supracitados, verificamos aspectos inerentes ao processo de execução 

da chamada pública nos municípios. Tais elementos não estão descritos no modelo de 

chamada pública propriamente dito, mas devem ser considerados, em consonância às 

normativas do PNAE. Observou-se assim: se os municípios optaram pela dispensa de 

licitação; o prazo para recebimento dos projetos de venda; o âmbito de realização da pesquisa 

de preço. Estes compõe parte dos critério descritos no check-list repassado ao CECANE UFG 

pelo FN DE. Não conseguimos coletar maiores informações, porque não solicitamos 

documentação completa do processo da chamada pública, e para responder à tais itens 

necessitaríamos do termo de referência, comprovante de divulgação dos editais (exemplo, 

cópia dos diários oficiais), ata de sessão plenária da seleção de fornecedores entre outros. 

Neste sentido, dentre as informações possíveis de serem obtidas, temos que: todos os 

municípios optaram pela dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar para o PNAE, de acordo com a Lei nº 11.947/2009; 48% (n=12) dos 

editais dos municípios permaneceram abertos para recebimento dos projetos de venda por um 

período mínimo de 20 dias, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº4/2015, e 52% (n=13) 

estiveram em desacordo com esta normativa; 64% (n=16) do preço dos alimentos 

disponibilizados nas chamadas públicas não foram obtidos pelo preço médio, incluindo 

orçamento da agricultura familiar, como descrito na Resolução CD/FNDE nº4/2015.  

 Para análise dos projeto de venda, foi necessário separar àqueles referentes à 

agricultores individuais, grupos informais e formais, uma vez que estes apresentam 

exigências diferenciadas. Analisamos documentos de 13 municípios distintos, totalizando 17 

propostas. No Quadro 9 observamos que 8 referiam-se a projetos de venda de grupos formais, 

2 de grupos informais e 7 de agricultores individuais. Nenhum dos municípios contemplou 

todos os itens descritos no modelo proposto na Resolução CD/FNDE nº 4 de 2015 

 

 

Quadro 9. Pontuação atingida e percentual de adequação dos projetos de venda, ano 2017, de 

agricultores familiares goianos participantes das “Oficinas regionais”, de acordo com critérios de 

pontuação elaborados a partir da Resolução CD/FNDE nº 4/ 2015. 

Município Tipo de fornecedor  Pontuação atingida % Adequação 

Cristalina Formal 23 95,65 

Faina Individual 15 96 
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Goianápolis  Individual 12 56 

Goiás Formal  14 52,17 

Ipameri Individual 19 69,57 

Itaberai Formal   24 52,17 

Itaguaru Formal 20 65,22 

Itaguaru Individual  19 96 

Itauçu Formal  24 96 

Orizona Individual 22 95,65 

Orizona Formal  24 82,61 

Piracanjuba Formal  23 80 

Pires do Rio  Informal 13 82,61 

Rialma Formal  24 96 

Rialma Individual 22 92 

Uruana  Individual  16 92 

Uruana  Informal 12 56,52 

 

Para os grupos formais a pontuação total a ser atingida foi de 25 pontos, enquanto que 

para grupos informais e agricultores individuais esse número reduziu para 23 (Quadro 10). 

No Quadro 10, evidenciou-se que o grupo informal apresentou maior percentual de 

adequação ao modelo anexo à Resolução CD/FNDE nº 4 de 2015, com 88%. Em contraponto, 

o grupo informal atingiu apenas 54,34% de adequação. Para maiores informações sobre cada 

um dos itens analisados por município acessar o Apêndice I. 

 

 

Quadro 10. Pontuação total, pontuação média e percentual médio de adequação dos projetos de venda 

de agricultores familiares goianos participantes das “Oficinas regionais” encaminhados às Entidades 

Executoras, por tipo de fornecedor, Goiás, 2018. 

Grupo 
Pontuação  

Total¹ 

Pontuação  

Média² 

% médio  

de adequação³ 

Formal 25 22 88 

Informal 23 12,5 54,34 

Individual 23 19,25 80,62 
¹Pontuação máxima que pode ser atingida 

²Média dos valores obtidos em todos os projetos de venda analisados 

³Percentual médio de adequação aos itens avaliados 

 

 

O Quadro 11 demonstra que o item com maior percentual de inadequação foi o 

‘cronograma de entrega’ dos produtos, ou seja, o item menos contemplado nos documentos 

encaminhados pelos municípios. 
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Quadro 11. Inadequações presentes nos projetos de venda de agricultores familiares goianos 

participantes das “Oficinas regionais”, ano 2017, de acordo com critérios de pontuação elaborados a 

partir da Resolução CD/FNDE nº 4/ 2015. 

Categorias de análises 
Critérios de 

pontuação 

Municípios que não 

contemplaram o critério 

n %¹  

Identificação dos fornecedores 

Telefone 2 11,76 

Email 3 17,65 

Nº de associados 1 12,50² 

Endereço 1 5,88 

Identificação da Entidade Executora 

Endereço 1 5,88 

Telefone 2 11,76 

Nome do 

representante 1 
5,88 

Email 1 5,88 

CPF do representante 1 5,88 

Produtos Cronograma de 

Entrega 13 
76,47 

Assinatura do contrato 
Local 5 29,41 

Data 5 29,41 

¹ Para o cálculo do percentual foi utilizado o número total de projetos de venda obtidos para análise.  

² Para o cálculo do percentual foi utilizado o número total de projetos de venda de grupos formais 

obtidos para análise.  

Legenda: n=nº de respostas 

 

No que tange a análise dos 20 contratos de venda analisados, a pontuação máxima que 

poderia ser atingida pelos municípios foi de 31 pontos. Apenas Bela Vista de Goiás e Uruana 

contemplaram todos os itens presentes no modelo de contrato de venda proposto pelas 

normativas do  PNAE. Contudo, o número de inadequações evidenciados nos documentos 

dos demais municípios foi bastante reduzido, atingindo valor médio de adequação de 87,42%, 

o equivalente a 27,1 pontos (Quadro 12). 

Para essa análise, triamos os contratos que era idênticos para grupos formais, 

informais e agricultores individuais dentro de um mesmo município. Para esses, atribuímos 

um valor de pontuação atingida, no quadro 14, uma vez que modificavam apenas os dados do 

contratado. Somente Itaguaru apresentou estrutura de contrato divergente para grupo formal e 

informal (Quadro 12).  
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Quadro 12. Pontuação atingida e percentual de adequação dos contratos de venda, ano 2017, de 

municípios goianos participantes das “Oficinas regionais”, de acordo com critérios de pontuação 

elaborados a partir da Resolução CD/FNDE nº 4/ 2015 

Município Pontuação atingida % Adequação 

Aparecida de Goiânia 30 96,77 

Bela Vista de Goiás 31 100,00 

Carmo do Rio Verde 29 93,55 

Ceres 23 74,19 

Cristalina 30 96,77 

Faina 30 96,77 

Goianápolis  27 87,10 

Goianésia  23 74,19 

Goiás  26 83,87 

Itaguaru (formal)¹  23 74,19 

Itaguaru (informal)¹  21 67,74 

Itapuranga 20 64,52 

Leopoldo de Bulhões 30 96,77 

Orizona  29 93,55 

Piracanjuba 30 96,77 

Pires do Rio 29 93,55 

Rialma  30 96,77 

Rianápolis 25 80,65 

Silvânia  25 80,65 

Uruana  31 100,00 

MÉDIA 27,1 87,42 

¹ O município de Itaguaru apresentou modelos de contrato de venda diferenciados para grupos formais e informais, 

diferentemente dos demais municípios. 

 

 O Quadro 13 elenca os itens que apresentaram inadequações nos contratos de venda 

dos municípios participantes da pesquisa. Destacaram-se nestes os itens “periodicidade da 

entrega”, com 70% de inadequação (n=14) e o “limites individual de venda”, com 30% (n=6).  

 

Quadro 13. Inadequações presentes nos contratos de venda, ano 2017, por categorias de análise e seus 

respetivos critérios, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº4/2015, por frequência absoluta e relativa, 

Goiás, 2018. 

Categorias de análise Critérios de pontuação 

Municípios que 

não 

contemplaram o 
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critério 

n %  

Objeto do contrato 
Identifica a aquisição de gêneros alimentícios da AF 

para a alimentação escolar 
1 5,00 

Venda Limite individual de venda por DAP/ano/ EEx 6 30,00 

Repasse Financeiro Valor à ser pago pelo contratante 1 5,00 

Preço de Aquisição Cálculo do preço inclui despesas 4 20,00 

Produto 

Alimento a ser entregue 4 20,00 

Quantidade a ser entregue 4 20,00 

Periodicidade da entrega 14 70,00 

Preços unitários 4 20,00 

Preços totais 4 20,00 

Penalidade para 

contratante 

Penalidade para contratante  que descumpre prazo 

para pagamento 
4 20,00 

Controle de 

recebimento do 

produto 

As notas fiscais serão arquivadas 2 10,00 

Os projetos de venda serão arquivados 2 10,00 

Responsabilidade perante danos causados ao 

contratante 
2 10,00 

Modificações pelo 

contratante 

Contratante pode modificar unilateramente o contrato, 

respeitando os direitos do contratado 
4 20,00 

Rescisão no contrato 
Contratante pode rescindir unilateralmente o contrato 

nos casos de infração 
5 25,00 

Aditamento de 

contrato 
Contrato poderá ser aditado mediante acordo 3 15,00 

Fiscalização do 

contrato 
Fiscalização à cargo da EEx, do CAE 5 25,00 

Comunicação Comunicação formal entre as partes¹ 2 10,00 

Prazo do contrato Prazo de vigência do contrato 1 5,00 

Assinaturas 
Assinatura do contratado 3 15,00 

Assinatura do contratante 2 10,00 

¹‘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’ (Resolução 

CD/FNDE nº 4/2015). 

Legenda: n= nº de respostas 

 

No Apêndice J é possível observar ainda que em Itaguaru, os limites individuais de 

venda propostos nos contratos referem-se àquele estipulado pelo Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), vinculado à CONAB, de 9mil/DAP. Para o PNAE, como dito 

anteriormente, este valor é de 20 mil/DAP/ano/Entidade Executora. 

Em relação a coleta e análise das amostras dos alimentos, 52,38% (n=11) dos 

municípios disseram realiza-lás e 47,62% (n=10) não executam.  Para os que coletam 

amostras, estas foram realizadas durante a entrega do projeto de venda, e antes de lançarem as 

chamadas públicas.  As análises foram realizas de modo visual, por degustação, a partir de 
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aspectos físicos, analisando embalagens e informações nutricionais, pela nutricionista ou 

responsável pela secretaria de educação.  

 Em relação ao descumprimento dos contratos de venda por parte dos agricultores, 

19,05% (n=4) dos representantes das secretarias de educação responderam ter ocorrido. Esse 

descumprimento relacionou-se com: ‘fatores climáticos’; ‘volume, qualidade e entrega dos 

produtos’. Em contrapartida, em 80,97% (n=17%) dos municípios, não vivenciaram essa 

problemática.  Já em relação ao cumprimento do contrato por parte da secretaria de educação, 

segundo a própria entidade executora, apenas um dos municípios (4,76%) indicou atraso no 

pagamento.  

  

3.5 INTERLOCUÇÃO ENTRE SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, NUTRICIONISTAS E 

AGRICULTORES FAMILIARES 

 

 Dentre as 21 entidades executoras, 90,48% (n=19)  disseram ter proximidade e boa 

comunicação com os agricultores familiares. Esta aproximação acontece por meio das 

cooperativas, da Secretaria de Agricultura, do nutricionista, durante as reuniões, conversas 

informais, nas visitas aos fornecedores, na entrega dos alimentos. Além dos espaços 

presenciais, a interlocução também ocorre partir do ciberespaço, incluindo trocas de email e 

de mensagens em aplicativo de celular.  

  Das 21 nutricionistas que responderam o questionário via google forms, 66,67% 

(n=14) responderam que têm proximidade com os agricultores familiares da região. Esta 

articulação decorre, preferencialmente, a partir do contato para participação nas chamadas 

públicas e por meio das cooperativas e associações. Outros momentos que fortalecem essa 

articulação são: o  apoio para entruturação de grupos formais; nas orientações para entrega 

dos produtos; em reuniões com as secretarias de educação e EMATER; no feedback sobre a 

qualidade dos produtos; e durante a seleção dos produtos. Ressaltamos ainda que 28,57% 

(n=6) desconhecem os agricultores familiares do seu munipio e 4,76% (n=1) atribuíram 

respostas incoerentes com a pergunta.  

 

3.6 APOIO DOS MUNICÍPIOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES 
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 Todos as secretarias de educação disseram oferecer apoio à agricultura familiar dos 

seus municípios. Esse apoio ocorreu prioritariamente, por meio da assistência técnica local, 

oferecida pela EMATER e SENAR e no auxílio da entrega dos alimentos nas unidades 

executoras. Foram citados também  enquanto apoio do município à agricultura familiar: 

priorização da compra de alimentos desses agricultores; manutenção da Secretaria de 

Agricultura; manutenção das estradas; repasse correto da verba destinada a agricultura 

familiar; fornecimento de espaço para exposição e venda de produtos; estabelecimento de 

parcerias com assistência técnica, sindicatos, associações; oferta de palestras, oficinas, 

capacitações; apoio junto ao INCRA para obtenção de titulações; disponibilização de 

maquinário agrícola; estímulo ao aumento da produção local; e estímulo à retiradas das 

DAPs. Foi ressaltado também, que apesar de haver parceria com órgãos de assistência técnica 

local, em alguns municípios a EMATER não tem suprido a demanda de ações destinadas ao 

fortalecimento da agricultura familiar. 

 Segundo os agricultores, 28,57% (n=4) dos individuais (Figura 4) e 38,46% (n=5) dos 

grupos formais (Figura 5) disseram não receber apoio do município. Para àqueles que 

afirmaram receber, estes acontecem a partir: da venda institucional; da disponibilização de 

profissionais para auxiliar na emissão de notas fiscais; da elaboração de projetos; da 

disponilização de caminhões para entrega de produtos; disponibilização de espaço para 

instalação do escritório de cooperativas (pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Social e pelo Centro de Referência da Agricultura Familiar); ter estradas com qualidade; 

disponibilização do combustível para entrega de mercadorias.  

 

 

Figura 4. Apoio dos municípios participantes das “Oficinas Regionais” aos agricultores 

individuais, autorreferido pelos fornecedores individuais, Goiás, 2018 

Legenda: n= nº de respostas 
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Figura 5. Apoio dos municípios participantes das “Oficinas Regionais” às 

cooperativas/associações, autorreferido pelos fornecedores organizados em 

grupos formais, Goiás, 2018 

Legenda: n= nº de respostas 

 

 

Nesse sentido, há disparidade nas informações repassadas por esses diversos atores: 

enquanto as secretarias de educação informam que desenvolvem ações de incentivo à 

agricultura familiar nos municípios, número significante de agricultores familiares 

salientaram que não recebem esse tipo de apoio.  

 

3.7 AS DIFICULDADES NA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 Segue no quadro abaixo, os entraves elencados pelas secretarias de educação, 

nutricionistas, pelo agricultores familiares individuais, cooperativas/associações e EMATER 

locais, a apartir da aplicação dos questionários eletrônico, via telefone ou presencial (Quadro 

14). 
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Quadro 14. Dificuldades na comercialização da agricultura familiar para o PNAE, segundo as secretarias de educação, os agricultores individuais, as cooperativas/associações e 

as EMATER locais dos municípios participantes das “Oficinas regionais”, Goiás, 2018. 

Municípios 

 
Secretaria de Educação Agricultor individual Cooperativa/Associação EMATER 

Abadia de Goiás 

1. Dificuldade de acesso a 

diferentes mercados e obtenção 

de preços justos pela produção, 

que possibilite a capitalização do 

agricultor. 

1. A demora no pagamento;  

2. Melhorar a forma de 

pagamento;  

3. A compra é pequena;  

4. Gostaria que comprasse mais. 

1. Preço dos alimentos; 2. 

Solicitação de alimentos que não 

produzimos; 3. Solicitação de 

notas fiscais com valores 

superiores; 4. Benefícios pessoais 

para selecionar cooperativas. 

Não obtivemos resposta¹ 

Aparecida de Goiânia 

1.As maiores dificuldades 

enfrentadas estão associadas a 

falta de agricultores locais que 

atendam a demanda do 

município; 2. É muito difícil 

monitorar e fiscalizar as 

cooperativas ganhadoras, que 

nem sempre oferecem os 

alimentos conforme a descrição e 

pedidos. 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 

1. Conscientização dos 30% 

destinados a agricultura familiar e 

demora no recebimento dos 

produtos;  

2. O preço dos alimentos, 

acreditamos que prescisa haver 

um concesso no municipio sobre 

os preços, e a dificuldades de 

pedir produtos que realmente os 

agricultores produzem;  

3. Diretoras e /ou Chefe de 

merenda impondo condições e 

benefícios pessoais para escolha 

da cooperativa vencedora/ 

Escolas querendo que nossa 

Cooperativa emita nota fiscal em 

valores superiores ao que 

realmente foi entregue e forçando 

que paguemos a diferença para 

contas pessoais indicadas por 

elas. 

Não obtivemos resposta¹ 

Bela Vista 

1.Não ter em nosso município 

uma associação ou cooperativa de 

hortifrútis; 2. Os produtores 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 

1.Divulgação dos editais; 

2.Fiscalização de todos os 

concorrentes; 

Não obtivemos resposta¹ 
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individuais não participaram do 

chamamento; 3.As Cooperativas 

dos municípios circunvizinhos 

mesmo sendo informados por 

ofício, ligação, e-mail, não 

atenderam o chamamento. 

3.Flexibilidade/Negociação nos 

horários e frequência de entrega; 

4.Melhora muito a logística o 

Ponto de entrega ser único; 5.A 

entrega descentralizada dificulta 

muito a logistica. 

Caldas Novas 

1.A principal dificuldade é o 

cumprimento do fornecedor da 

entrega programada. Devido cada 

produtor entregar um produto, 

quando é programado a entrega 

de alimentos variados (Exemplo: 

alface, banana, brócolis) 

precisamos disponibilizar três 

servidores para acompanhar, já 

que toda a entrega temos que ter 

um servidor que acompanhe essa 

entrega para conferência de 

qualidade e quantidade; 2. Outra 

dificuldade seria a pouca 

variedade de gêneros 

alimentícios, por exemplo, 

produtos prontos e/ou preparados 

(tipo quitandas), são oferecidos 

apenas o “bolinho” e a “peta”. 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 

1.Nos Municípios onde 

participamos das chamadas 

públicas, a Secretaria de 

Educação toma como referência o 

preço definido pela CONAB para 

a maioria dos produtos, mas não 

considera os gastos operacionais 

que os agricultores familiares têm 

para entregar o alimento dentro 

das exigências da secretaria. Isso 

gera custos adicionais que causam 

prejuízos para os pequenos 

produtores. 

1.Valor baixo para o produtor 

(R$: 20.000,00); 2.Entrega 

individual (falta de união). 

Carmo do Rio verde 
1.Poucos fornecedores com 

documentação adequada. 
Nenhuma 

Município não forneceu contato 

de cooperativas/associações² 
Não obtivemos resposta¹ 

Ceres Não obtivemos resposta¹ 
Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 

1.Serviço de inspeção sanitária, 

muita burocracia; 2.Implantar o 

serviço. 

Não obtivemos resposta¹ 

Cristalina 

1.Falta de oferta de alimentos não 

perecíveis e dificuldade de 

atender o pedido mensal na sua 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 
Não obtivemos resposta¹ 

1.Organização dos produtores; 

2.Atravessadores. 
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totalidade. 

Faina 

1.A dificuldade é a produção dos 

alimentos em quantidades (a 

baixa produção); 2.Devido a 

grande extensão rural do 

município a dificuldade de 

organizar em associações. 

1.Falta de informação 

burocráticas; 2.Falta de detalhes 

da Lei SIM; 3.Falta maiores 

esclarecimentos de forma 

simplificada e direta ao produtor. 

Município não forneceu contato 

de cooperativas/associações² 
Não obtivemos resposta¹ 

Gameleiras de Goiás 

1.Quantidade pequena de 

produtores para inscrição na 

chamada pública; 2.Apoiar na 

organização de documentação. 

1. Atraso de pagamento. 
Município não forneceu contato 

de cooperativas/associações² 
Não obtivemos resposta¹ 

Goianápolis 

1.Não há tanta dificuldade, 

porém, a pouco interesse dos 

produtores em participar. 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 

Município não forneceu contato 

de cooperativas/associações² 

 

Não obtivemos resposta¹ 

Goianésia 
1.Fornecimento de produtos 

variados; 2.Mais agricultores 
Não obtivemos resposta¹ 

1. Estamos tendo dificuldade com 

a polpa de fruta, pois nao temos 

condiçoes de atender todas a 

normas para conseguir o registro 

junto ao MAPA; 2.A entrada de 

outra cooperativa na cidade que 

nao pertence ao municipio, onde 

vem atrapalhando a nossa 

comercialização, pois eles tem 

todos os produtos para 

oferecerem, mas que nao sao de 

produção propria. 

1.Baixa oferta de produtos por 

parte dos agricultores; 2. Presença 

de cooperativas de outros 

municípios 

Goiás 

1.A EEx não realiza a compra da 

Agricultura Familiar no 

município, compramos de uma 

cooperativa de Itaberaí. O motivo 

é que os produtores locais não 

têm produção suficiente para 

vender para escolas do Estado e 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 

1.A organização com documentos 

para entregar e muita coisa que 

pede para organizar. 

Não obtivemos resposta¹ 
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do Município. Pelas conversas 

que já participei com 

representantes da Cooperativa 

local e com professores 

universitários as dificuldades são 

muitas, inclusive a dificuldade de 

escoar a produção. Muitos 

agricultores, devido à distância, 

acreditam que não compensa 

produzir, além da assistência 

técnica que eles precisam e nem 

sempre conseguem. 

Ipameri 
1.Falta de concorrência; 2.Falta 

de diversificação de produtos 

1.No inicio da semana é 

repassado a lista da semana, e 

muitas das vezes chego com os 

alimentos e eles falam que não 

precisam de determinado 

alimento, pois receberam alguma 

doação. E acabo perdendo o 

alimento e tendo gasto com o 

transporte. 

2.Falta de comunicação prévia. 

3.Atraso de pagamento. 

1.Município pequeno, feira na 

praça só para assentamento; 2. As 

escolas realmente comprarem dos 

agricultores  

3. Comprar aquilo que o produtor 

tem disponível. 

Não obtivemos resposta¹ 

Itaberaí 
1.Ser somente uma cooperativa 

participante da chamada publica 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 

1. Não há em alguns casos uma 

constante de recebimento de 

determinado produto onde inicia 

recebendo uma quantidade e 

depois altera este tanto para mais 

ou para menos; 2.Nas escolas 

estaduais os pedidos são feitos 

próximo do dia da entrega. 

Não obtivemos resposta¹ 

Itaguaru 

1.Pouca participação dos 

agricultores; 2.Baixa oferta de 

produtos; 3.Maior divulgação do 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 

1.Políticagem; 2. 

Desconhecimento dos editais. 

1.Falta de cooperativas; 2.Falta de 

documentos; 3.Inscrição estadual 



 

 

44 

 

 

Programa e aumento do repasse 

feito pelo FNDE 

Itapuranga Não há dificuldades Nenhuma 

1.A dificuldade maior é a questão 

do preço, temos que manter o 

contrato todo; 2. A falta de 

assistência técnica para os 

produtores para termos uma 

produção continua. 

Não obtivemos resposta¹ 

Ituaçu 

1.Distância para entrega dos 

produtos; 2.Qualidade dos 

produtos ofertados; 3.Falta de 

entrega dos produtos. Seria 

importante que o município 

tivesse os fornecedores próprios, 

porém o município não tem e 

ficamos sujeitos à cooperativas de 

outros municípios. 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 

1.Políticagem; 2. 

Desconhecimento dos editais. 
Não obtivemos resposta¹ 

Leopoldo de bulhões Não obtivemos resposta¹ 

1.Licitação. Compra sem 

licitação; 2.A produção; 

2.Falta de recurso financeiro e 

mão de obra; 

Município não forneceu contato 

de cooperativas/associações² 
Não obtivemos resposta¹ 

Orizona 

1. Dificuldade de entrega de 

documentos solicitados na 

chamada pública;  

2. Pouco recurso financeiro para 

apoiar/auxiliar os agricultores; 3. 

Logística de entrega dos 

alimentos em escolas da zona 

rural, que estão a 42km, 32km de 

Orizona; 4. Entrega de produtos 

amassados, estragados; 5. 

Dificuldade de organização dos 

AFs em grupos formais 

1. Não ter o SIM no município. 

1.Forma como são publicados os 

editais que dificulta o acesso; 2. 

Falta de comprometimento do 

poder público em aderir aos 

produtos regionais; 3. 

Protecionismo; 4.Não tem o SIM 

no município, possuem essa 

dificuldade para poder 

comercializar os produtos de 

origem animal. A associação tem 

capacidade de aumentar a 

produção, mas não estimulam os 

1.Pra venda do PNAE não tem 

cursos; 2.Os produtores ficaram 

um pouco acomodados. Vendiam 

tudo na feira e não tavam com 

interesse pro PNAE, achavam 

muita burocracia 
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agricultores devido a falta do 

SIM; 5.Quando muda a gestão 

não tem o mesmo apoio, quebra a 

continuidade do trabalho 

Piracanjuba 

1.Não temos dificuldades quanto 

a compra de uma cooperativa de 

outra cidade e um produtor local. 

Só outros produtores locais que 

não demonstram interesse. 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 

1.Forma como são publicados os 

editais que dificulta o acesso; 2. 

Falta de comprometimento do 

poder público em aderir aos 

produtos regionais; 3. 

Protecionismo; 4.Não tem o SIM 

no município, possuem essa 

dificuldade para poder 

comercializar os produtos de 

origem animal. A associação tem 

capacidade de aumentar a 

produção, mas não estimulam os 

agricultores devido a falta do 

SIM; 5.Quando muda a gestão 

não tem o mesmo apoio, quebra a 

continuidade do trabalho 

Não obtivemos resposta¹ 

Pires do Rio 

1. A dificuldade muitas vezes é o 

transporte dos alimentos pela 

distância de onde são produzidos. 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 
1.Transporte.  

1.Pouca informação nas 

instituições sobre os programas; 

2.Falta de organização da 

produção pelos agricultores. 

Rialma 

1.A entrega e a falta de produtos 

pra oferecer; 2.Temos varias 

dificuldades na entrega dos 

produtos da agricultura devido os 

agricultores não serem do 

município; 3. Os agricultores do 

nosso município não se 

interessam em participar da 

chamada pública. 

Não obtivemos resposta¹ 
1.Políticagem; 2. 

Desconhecimento dos editais. 
Não obtivemos resposta¹ 
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Rianápolis 
1.Poucos participantes e pouca 

oferta 

Município não forneceu contato 

de agricultores individuais² 

1.Políticagem; 2. 

Desconhecimento dos editais. 

1.Falta de esclarecimento dos 

responsáveis pelas instituições; 2. 

Desmotivação dos agricultores 

familiares. 

Silvânia 

1. Consegui interessados em 

participar da chamada pública; 

2.Fornecedores que produzem 

alimentos variados e que 

componham todo o cardápio da 

merenda escolar. 

1.Não tive; 2.Desigualdade 

mediante os preços, vende uma 

coisa e recebe outro, alguns 

atravessadores que vendem mais 

barato e acaba ganhando a venda. 

Deve barrar isso, para que seja 

mais leal; 4.Impostos sobre os 

industrializados, polpa por 

exemplo, e acabo tendo que 

vender mais caro; 5. Não tenho 

dificuldade. 

1. Pedido com pouca quantidade, 

atraso no pagamento; 2.Maior 

quantidade nos pedidos e 

pagamento em dia. 

1.Sem o apoio da CONAB não 

tem como produzir; 2. A 

prefeitura paga preços baixos e 

atraso nos pagamentos; 3. Baixa 

demanda; 4.Descontinuidade da 

escala de produção; 5.Pedidos de 

variedades que o agricultor 

familiar não tem tradição em 

produzir exemplo: melancia e 

abacaxi. 

Uruana 

1.O produtor tem medo de se 

tornar pessoa jurídica; 2. Baixo 

número de produtores concorrem 

ao edital; 3. Receio de não 

receberem pagamento do 

município; 4. Não conseguir 

comprar produtos orgânicos 

1.Têm receio de atrasarem o 

pagamento, como ocorre no 

PNAE Estadual; 2. Como não 

conseguem suprir o volume de 

produção que a EEx solicita, 

acabam  tendo que pegar alimento 

de outros lugares; 3. Agricultores 

familiares participaram de edital 

da chamada pública, mas não 

foram selecionados, então não 

querem tentar novamente;3. 

Produzem volume que sabem que 

vão vender na feira, não 

produzem a mais para não 

desperdiçar; 4. O município lança 

a chamada pública e o preço é o 

mesmo durante todo o ano, e 

dependendo do período de safra e 

entresafra varia o valor do 

Não obtivemos resposta¹ Não obtivemos resposta¹ 
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produto. Isso não é considerado 

na chamada pública. 

¹ O questionário não foi respondido 

² Não obtivemos contato dos fornecedores, assim não foi possível a aplicação do questionário. 

Observação: Os “não obtivemos resposta” na coluna referente à EMATER podem indicar que o município não respondeu ao questionário ou, por não 

desempenhar ações direcionadas ao PNAE, não ser indicado responder essa questão. 

 

3.8 AS POTENCIALIDADES NA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Segue no quadro abaixo, os entraves elencados pelas secretarias de educação, nutricionistas, pelo agricultores familiares 

individuais, cooperativas/associações e EMATER locais (Quadro 15). 

 

Quadro 15. Potencialidades na comercialização da agricultura familiar para o PNAE, segundo as secretarias de educação, os agricultores individuais, as 

cooperativas/associações e as EMATER locais dos municípios participantes das “Oficinas regionais”, Goiás, 2018. 

Municípios Secretaria de Educação Agricultor individual Cooperativa/Associação EMATER 

Abadia de Goiás 

1.Comercialização principalmente 

matérias primas variadas em 

pequenas propriedades e cultivo 

tradicional da região; 2. A 

aproximação e estreitamento de 

relações entre os atores sociais 

possibilitam tirar o agricultor do 

anonimato e tornar dos 

consumidores mais reais. 

1.O preço que eles pagam são 

melhores e as quantidades 

melhores.  

Município não forneceu contato de 

cooperativas/associações² 
Não obtivemos resposta¹ 

Aparecida de 

Goiânia 

1.Fortalecimento da economia 

para os agricultores da região; 2. 

variação de alimentos no 

cardápio; 3.Aumento da qualidade 

do alimento do ponto de vista da 

segurança alimentar e nutricional; 

Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 

1.Fortalecimento da entidade e melhora 

na renda dos agricultores; 2.Os alunos 

consumem alimentos de qualidade e 

produzidos no municipio, e isso fortalece 

a economia do município. 

Não obtivemos resposta¹ 
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4.Fortalecimento de ações 

político- pedagógicas. 

Bela Vista 

1.Assistências técnicas efetivas 

aos agricultores de hortaliças, na 

produção e na expedição dos 

documentos necessários e 

organização do plano de venda; 2. 

Organização dos agricultores em 

cooperativas e/ou associações. 

Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 

1.Venda garantida quando vencedor do 

edital, permitindo investir na produção; 2. 

Preço competitivo; 3. Fortalecimento da 

Cooperativa e desenvolvimento da região; 

4. O preço pago pelo município e o 

pagamento. 

Não obtivemos resposta¹ 

Caldas Novas 

1.O fortalecimento da agricultura 

familiar; 2. O incentivo da 

produção local; 3. Contribuir para 

o crescimento, o 

desenvolvimento, a 

aprendizagem, o rendimento 

escolar e a formação de práticas 

alimentares saudáveis dos alunos. 

Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 

1.Melhoria na qualidade de vida dos 

Agricultores Familiares, garantindo 

um aumento na renda familiar. 

1. Preço garantido, venda garantida. 

Carmo do Rio verde 1.Poucos participantes. 

1. Os gêneros frescos e saudáveis 

para os alunos; 2. A parceria 

município e agricultor. 

Município não forneceu contato de 

cooperativas/associações² 
Não obtivemos resposta¹ 

Ceres Não obtivemos resposta¹ 
Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 

1.Venda garantida, com uma remuneração 

melhor. 
Não obtivemos resposta¹ 

Cristalina 

1.Município possui a Casa da 

farinha que não está em 

funcionamento, possui um 

laticínio e abatedouro de aves que 

também estão desativados. Ativar 

as unidades e estimular a 

produção de alimentos a serem 

beneficiados em tais unidades, os 

quais poderiam ser adquiridos 

para alimentação escolar através 

do PNAE. 

Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 
Não obtivemos resposta¹ 

1.Comercialização e agregação de 

valores aos produtos 
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Faina 

1.O enriquecimento do cardápios 

da merenda escolar; 2.Incentivo 

financeiro e comercial para os 

pequenos agricultores. 

1. Aumento de produção local. 
Município não forneceu contato de 

cooperativas/associações² 
Não obtivemos resposta¹ 

Gameleiras de 

Goiás 

1.Incentivo da Secretaria 

Agricultura com equipamentos, 

maquinas; 2. Investimento na 

diversidade de produção. 

1.Própria produção; 2. Ajuda na 

economia familiar. 

Município não forneceu contato de 

cooperativas/associações² 
Não obtivemos resposta¹ 

Goianápolis 

1.Oportunidade ao pequeno 

produtor ; 2. Credibilidade de 

estar adquirindo produtos frescos 

do próprio município. 

Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 

Município não forneceu contato de 

cooperativas/associações² 
Não obtivemos resposta¹ 

Goianésia 

1.Bom atendimento dos 

fornecedores; 2. Produtores de 

boa qualidade. 

Não obtivemos resposta¹ 

1.Crescimento econômico; 2. pagamento 

dos produtos em dias. 3. Estamos a cada 

dia procurando uma variedade e uma 

qualidade maior para estar atendendo o 

municipio local e regiao. 

1. Apoio da Prefeitura 

Municipal/Secretaria de Educação, 

que fez a aquisição de um caminhão 

refrigerado para transportar os 

produtos da Agricultura Familiar; 2. 

Aumento da renda das famílias. 

Goiás Não obtivemos resposta¹ 
Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 
1.Gera uma renda para as famílias. Não obtivemos resposta¹ 

Ipameri 
1.Produção de vegetais ; 2. 

facilidade de comunicação. 

1.Melhora da condição de vida.; 2. 

Incentivo a produção, crescimento 

econômico, ajuda nas questões 

familiares. 

1.Apoio do poder municipal; 

2.Diversifica a alimentação escolar;  

3. Melhoria da renda ao produtor rural. 

Não obtivemos resposta¹ 

Itaberaí 

1.Facilidade na entrega dos 

alimentos; 2.Facilidade na 

comunicação. 

Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 

1.Elaboração dos pedidos mensais; 

2.Pagamentos mensais às cooperativas 

Não obtivemos resposta¹ 

 

Itaguaru 

1.Maior e melhor produção dos 

agricultores da região; 2. Oferecer 

maior subsídio aos pequenos 

agricultores. 

Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 

1.Mercado garantido; 2. Renda melhorou 

muito. 

1.A preifeitura força para comprar do 

agricultor familiar. E as escolas 

estaduais e municipais compram na 

medida do possível. 

Itapuranga 1.Favorece o desenvolvimento 1. Pode escoar todas as mercadoria 1.A venda ajuda na renda de muitas Não obtivemos resposta¹ 
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local; 2. Facilidade de entrega dos 

produtos. 

na região e com o preço mais 

agregado na mercadoria. 

famílias; 2. As escolas tem uma boa 

aceitação com os nossos produtos.; 3. 

Fortalecimento dos produtos da 

agricultura Familair, mas precisamos 

continuar incentivando essa produção. 

Ituaçu 

1.Não houve interesse de 

participação de agricultores do 

município durante a Chamada 

Pública. 

Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 

1.Mercado garantido; 2. Renda melhorou 

muito. 
Não obtivemos resposta¹ 

Leopoldo de 

bulhões 
Não obtivemos resposta¹ 

1. A venda dos produtos; 2. 

Facilidade na entrega; 3. Melhoria 

de condição de vida; 4. 

Fortalecimento da Agricultura 

Familiar. 

Município não forneceu contato de 

cooperativas/associações² 
Não obtivemos resposta¹ 

Orizona 

1.Qualidade dos produtos; 2. 

Pontualidade das entregas (ágil e 

possibilitam modificações).  

 

1.Venda certa; 2. Pagamento em 

dia. 

1.Fortalecimentos dos Agricultores locais, 

produtos frescos e de qualidade; 2.Deixar 

a renda no município; 3. Quem vende pro 

PNAE tem uma renda a mais, consegue 

segurar a família no campo, melhorar a 

qualidade de vida; 4. Os agricultores 

passam a ter consciência de produzir os 

alimentos com melhor qualidade pra os 

alunos; 5. Sabendo que vamos vender 

com certeza, tem como a gente investir 

em melhorias no campo, conseguir 

entregar todos os produtos, se organizar 

melhor. 

1.Os agricultores são receptivos, tão 

abertos a tecnologia, inovação, ai não 

vemos dificuldades com os pequenos 

agricultores.  

Piracanjuba Não tem potencialidade. 
Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 

1.Fortalecimentos dos Agricultores locais, 

produtos frescos e de qualidade; 2.Deixar 

a renda no município; 3. Quem vende pro 

PNAE tem uma renda a mais, consegue 

segurar a família no campo, melhorar a 

qualidade de vida; 4. Os agricultores 

Não obtivemos resposta¹ 
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passam a ter consciência de produzir os 

alimentos com melhor qualidade pra os 

alunos; 5. Sabendo que vamos vender 

com certeza, tem como a gente investir 

em melhorias no campo, conseguir 

entregar todos os produtos, se organizar 

melhor. 

Pires do Rio 
Alimentos livres de agrotóxico e 

mais saudáveis. 

Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 
Há muita dificuldade. 

Oportunidade de melhoria da renda 

dos agricultores familiares. Produtos 

com mais qualidade 

Rialma 

Não temos nenhum fornecedor da 

agricultura familiar em nosso 

município. Gostariamos que isso 

viesse acontecer, pois fortaleceria 

o grupo de produtores. O que 

poderia ser feito para fortalecê-las 

seria mais incetivo financeiro do 

Governo Federal e mais 

motivação do Governo Municipal. 

Não obtivemos resposta¹ 
1.Mercado garantido; 2. Renda melhorou 

muito. 
Não obtivemos resposta¹ 

Rianápolis 
As cooperativas precisam ofertar 

mais produtos 

Município não forneceu contato de 

agricultores individuais² 

1.Mercado garantido; 2. Renda melhorou 

muito. 
Não obtivemos resposta¹ 

Silvânia 

1.Qualidade dos produtos 

ofertados; 2. Pontualidade na 

entrega. 

Melhorar o preço; Participando da 

licitação no decorrer do ano é 

venda garantida, e aumentar as 

vendas seria muito bom // Nova lei 

de 30% da compra da agricultura 

familiar de outros órgãos como 

secretaria de saúde.; Ampliar mais 

as vendas e vender mais para mais 

escolas. Maior relação com o 

município; venda garantida 

pagamentos em dias. 

1.Renda para famílias do município; 2. 

Baixo custo de frete. 

1.Acesso ao mercado institucional 

pelo produtor local; 2. Valorização 

dos produtos locais da Agricultura 

Familiar. 

Uruana 1. Produtos de alta qualidade 1.A venda é garantida, o dinheiro é Não obtivemos resposta¹ Não obtivemos resposta¹ 
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¹ O questionário não foi respondido 

² Não obtivemos contato dos fornecedores, assim não foi possível a aplicação do questionário. 

Observação: Os “não obtivemos resposta” na coluna referente à EMATER podem indicar que o município não respondeu ao questionário ou, por não desempenhar ações 

direcionadas ao PNAE, não ser indicado responder essa questão. 

 

 

3.9 POTENCIAL PRODUTIVO E DE COMERCIALIZAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIAR INDIVIDUAIS E  DE SUAS 

COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES  

  

 O quadro 16 apresenta dados referentes ao potencial produtivo dos municípios participantes da pesquisa, segundo a EMATER 

local. 

 

Quadro 16. Potencial produtivo dos municípios participantes das “Oficinas Regionais”, segundo as respectivas EMATER local, Goiás, 2018. 

Município O que se produz, segundo a EMATER local 

Caldas Novas 
Abobora cabutiá, abobrinha verde, abacaxi, alface, acelga, banana prata, brócolis, cenoura, cheiro verde, chuchu, couve-

flor, couve-manteiga, mandioca, maracujá, milho verde, queijo ralado, repolho, tomate. 

Ceres Milho, soja, hortaliças. 

Cristalina Soja, milho, feijão e  hortigranjeiros. 

Goianésia Carne suína e bovina; hortaliças; leite; mandioca e milho. 

Goiás Arroz, feijão, milho, mandioca, batata, soja, café, carne, leite e ovos. 

(frescos);2. Os produtores relatam 

que não tinham  renda, e que 

agora eles conseguem uma renda 

com a venda dos produtos para o 

município. 

certo e melhora a qualidade de 

vida. 
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Itaguaru Banana, leite e hortaliças. 

Itapuranga Hortaliças, frutas e quitandas. 

Leopoldo de bulhões Leite, ovos e hortaliças. 

Orizona Ovos, frango, hortaliças, leite e derivados. 

Piracanjuba Soja, milho, mandioca e hortaliças. 

Pires do Rio Panificados e hortaliças. 

Rianápolis Frutas (melancia e abacaxi), feijão, mandioca, olerícolas e panifícados. 

Silvania  Leite, queijos, requeijão, banana, laranja, mexerica, ovos, frango, peixe, iogurte, tomate, milho, mandioca e quitandas. 

Uruana Milho verde, abóbora verde e cabutiá, melancia, banana e leite. 

  

Os quadros 17, 18, 19 e 20 apresentma dados repassados pelos agricultores familiares, em resposta ao questionário via google 

forms. Transcrevemos as seguintes informações: municípios onde moram os agricultores familiares ou onde é a sede das 

cooperativas/associações; em que municípios os agricultores comercializam seus produtos; quais alimentos alimentos in natura ou 

processados são produzidos e qual desses conseguem comercializar; e se há produção de alimentos orgânicos ou agroecológicos.  
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Quadro 17. Locais de produção e de comercialização, lista de alimentos produzidos (in natura e processados), alimentos comercializados por 

grupos formais de agricultores familiares, segundo cooperativas/associações que comercializam para os municípios participantes das “Oficinas 

Regionais”, Goiás, 2018. 

Município de Origem 
Municípios de 

comercialização 

Alimentos produzidos Quais alimentos 

são 

comercializados? 
In natura Processados¹ 

Aragoiania  
Aparecida de 

Goiânia 
Hortifrutigranjeiros. 

Abobora verde, quiabo, jiló, 

alface, milho verde, mandioca, 

rúcula. 

Todos os que 

produzem 

Bela Vista de Goiás 

Bela Vista, 

Silvânia, Goiânia, 

Piracanjuba 

Leite pasteurizado, manteiga de leite 

e iogurte. 

Todos os produtos são 

processados na Usina de Leite, 

construída na Cooperativa. 

Todos os que 

produzem 

Bela Vista de Goiás 

Bela Vista de 

Goiás, Goiânia, 

Brasília e outras 

35 cidades do 

estado de Goiás 

Mandioca. 

Polvilho, farinha de mandioca, 

massa de tapioca, mandioca 

congelada e massa de mandioca 

para mané pelado. 

Todos os que 

produzem 

Caiapônia 

Aparecida de 

Goiânia, 

Caiapônia, 

Piranhas, Goiânia 

Hortifrutigranjeiro. 
Farinha,porvilho, polpas de 

frutas, derivados de cana. 

Todos os que 

produzem 

Ceres Ceres 

Alface, milho, abobrinha, chuchu, 

maracujá, abacaxi, tomate, repolho, 

acelga, abobóra cabutiá, banana, 

brócolis, cheiro verde, cara, feijão, 

inhame, limão,mamão, melancia, 

mandioca, ovos. 

Mandioca e polpa de frutas. 
Todos os que 

produzem 

Goianesia  Goianésia 

Alface, couve, cheiro verde, ovo, 

tomate, batata doce, banana, chuchu, 

mandioca, mamao , polpa de frutas ( 

acerola, maracuja, tamarindo, 

goiaba, manga) 

Polpa de frutas ( acerola, 

maracuja, tamarindo, goiaba, 

manga) 

Todos os que 

produzem 
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Goiânia 
Aparecida de 

Goiânia 

abacate, abacaxi, abobora cabutiá, 

abobrinha, acelga, acerola, alface, 

alho, almeirão, arroz, banana maçã, 

banana marmelo, banana prata, baru, 

batata doce, batata inglesa, 

beterraba, brócolis, caju, carne 

bovina, carne suína, cebolinha, 

cenoura, cheiro verde, chuchu, 

coentro, couve, couve flor, feijão, 

,goiaba, inhame, jiló, laranja, leite, 

limão china, limão galego, limão 

taiti, mamão bananinha, mamão 

formosa, mandioca, maracujá, 

maxixe, mel de abelha, 

melancia, mexerica, milho verde, 

ovo caipira, ovo de codorna, pequi, 

pimenta de cheiro, pimentão, 

polpa de acerola, polpa de caju, 

polpa de goiaba, polpa de tamarindo, 

quiabo, rabanete, repolho, , rúcula, 

salsa, tamarindo e tomate. 

 Queijo coalho, requeijão de 

pedaço, bebida láctea, mandioca 

congelada, polpa de fruta, farinha 

de mandioca, farinha de milho, 

galinha caipira, rapadura de cana 

de açúcar, rapadurinha, tilápia. 

Todos os que 

produzem 

Goias Goiás Hortifruti. Doces e panificados. 
Todos os que 

produzem. 

Goiatuba  

Caldas Novas, 

Bela Vista de 

Goiás, Goiatuba, 

Joviânia 

Leite In Natura e Hortifruti. Panificados. 
Todos os que 

produzem. 

Ipameri  Ipameri 

Raiz de mandioca, alface, couve, 

cheiro verde, quiabo, jiló e 

abobrinha. 

Frango caipira, Bolo, pão, rosca 

caseiros e pimenta em conserva. 

Todos os que 

produzem. 

Ipameri  Ipameri Todos são processados. 
Frango, linguiça,carne suina, pão, 

bolo e roscas. 

Todos os que 

produzem. 
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Itaberaí Goiás, Itaberaí 

Alface, cheiro verde, abobrinha, 

tomate, couve, banana, laranja, 

mexerica, abacaxi, maracujá, 

mandioca, biscoito, rosca, mamão, 

limão, milho verde. 

Panificados, carne bovina e 

polpas de abacaxi, maracujá e 

tamarindo. 

Todos os que 

produzem. 

Itapuranga 

Itapuranga, 

Goiânia, Ceres, 

Goiás, Heitoraí, 

Rialma, 

Rianápolis, Faina, 

Guaraíta, Morro 

Agudo 

Hortifruti. Polpa de frutas. 
Todos os que 

produzem 

Orizona 
Orizona e 

Vianópolis 
Hortaliças. Quitandas e polpa de frutas 

Todos os que 

produzem 

Pires do Rio Pires do Rio Todos são processados. 
Pão caseiro, rosca, bolo, pão de 

queijo, pêta e biscoito de queijo. 

Bolo, pão caseiro e 

rosca 

Pontalina Bela Vista Hortifruti e grãos. 
Mandioca, leite e derivados, mel, 

polvilho, farinha, doces, rapadura. 

Todos os que 

produzem 

Santa Rosa de Goiás 
Itauçu, Itaguaru, 

Rialma, Rianápolis 

Verduras (alface, batata, 

cenoura,beterraba,couve, brócolis, 

pepino, abobrinha verde, acelga, 

cheiro verde),  frutas  

(banana,mamão, abacaxi, laranja, 

melância). 

Polvilho, farinha, doces de leite, 

de banana, rapadurinha, cocada, 

bolos, polpa de frutas. 

Todos os que 

produzem 

Silvânia 
Bela Vista de 

Goiás 
Hortifrutigranjeiro. Iogurte e quitandas 

Todos os que 

produzem 

¹ Refere-se a resposta para questão “Quais alimentos são processados?”. Assim, podem informar quais alimentos são submetidos ao processamento 

ou quais alimentos processados são produzidos.  
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Quadro 18. Produção de alimentos orgânicos/agroecológicos  por grupos formais de agricultores familiares, segundo cooperativas/associações 

que comercializam para os municípios participantes das “Oficinas Regionais”, Goiás, 2018. 

Município de Origem Produz orgânicos /agroecológicos? 

Aragoiania  Não. 

Bela Vista de Goiás Não. 

Bela Vista de Goiás Não. 

Caiapônia Não. 

Ceres Não. 

Goianésia  Não. 

Goiânia Sim, produção agroecológica e orgânica de hortifrutigranjeiros. 

Goiás 
Sim, produzimos alimentos agroecológicos. Estes são vendidos nas 

feiras e o preço não é maior do que o produto convencional. 

Goiatuba Não. 

Ipameri  

Sim, produzimos alimentos orgânicos (hortaliças), que são vendidos 

em feiras e no PNAE. Estes não têm preço diferente do produto 

convencional. 

Ipameri  Não. 

Itaberaí Não. 

Itapuranga 

Sim, temos apenas 3 produtores, que trabalham com frutas e verduras. 

Eles comercializam a sua maior produção nas feiras e uma pequena 

escala com a cooperativa com o PNAE. O preço é diferenciado. 

Orizona Sim, agroecológicos. 

Pires do Rio 

Sim, alimentos orgânicos, como pães caseiros, bolo, rosca. Estes são 

comercializados em escolas municipais e têm preços diferentes dos 

produtos convencionais. 

Pontalina 
Sim, mas não são certificados. O preço não tem diferença de um 

produto convencional. 

Santa Rosa de Goiás Não. 

Silvânia 

Sim, tem um grupo de produtores em processo de renovação de 

certificação, vendem em feiras e em projetos do governo. Nestes, o 

preço é 30% a mais que o convencional. 
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Quadro 19. Locais de produção e de comercialização, lista de alimentos produzidos (in natura e processados), alimentos comercializados 

autorreferidos por agricultores familiares individuais que comercializam para os municípios participantes das “Oficinas Regionais”, Goiás, 2018. 

Município  de origem/ 

Município de 

comercialização 

Alimentos produzidos 
Quais alimentos são comercializados? 

In natura Processados 

Gameleira e Silvânia Banana e mandioca. Não processa alimentos. Todos os produzidos. 

Silvânia  Filé de tilapia. Quibe de tilapia. Filé de tilapia. 

Abadia de Goiás Abobrinha, pimenta. Não processa alimentos. Todos os produzidos. 

Abadia de Goiás Leite. Queijos e doces. Doce de leite. 

Carmo do Rio Verde 

Mandioca, milho verde, abóbora 

cabutiá, chuchu, abobrinha, cará, 

inhame, batata doce, banana maçã, 

tomate, beterraba, cenoura, batata 

inglesa, repolho, laranja e ovos de 

granja. 

Não processa alimentos. Não respondeu. 

Silvania Folhosos, verduras e legumes. Não processa alimentos. Todos os produzidos. 

Itapuranga Maracujá, melancia, acerola. Não processa alimentos. Todos os produzidos. 

Leopoldo de Bulhoes 
Leite, banana, mandioca, milho e 

verduras. 
Leite. Todos os produzidos 

Faina Todos são processados. Polpa de frutas do cerrado. Todos os produzidos. 

Silvânia 

Tomatinho cereja, pepino japonês, 

alface, cheiro verde, repolho, 

brócolis. 

Não processa alimentos. Todos os produzidos. 

Silvânia 
Pepino, repolho, tomate, couve, 

brócolis, cenoura , beterraba, 
Não processa alimentos. Todos os produzidos 
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abobrinha, cebolinha e rúcula. 

Ipameri 

Repolho, brócolis, couve-flor, 

alface, pepino, abobrinha, couve, 

chicória, acelga, beterraba, cenoura, 

cheiro verde, almeirão e rúcula, 

Não processa alimentos. Todos os produzidos 

Leopoldo de Bulhões Alface, Couve, Cenoura, Mandioca. Não processa alimentos. Todos os produzidos. 

 

Quadro 20. Produção de alimentos orgânicos/agroecológicos autorreferida por agricultores familiares individuais, para os municípios 

participantes das “Oficinas Regionais”, Goiás, 2018. 

Município  de origem/ Município de comercialização Produz produtos orgânicos ou agroecológicos? 

Gameleira e Silvânia Não. 

Silvânia  Não. 

Abadia de Goiás 
Sim,sem muito agrotóxico. O último foi abobrinha.Vendo no Ceasa. Não 

há diferença de preço, por causa da concorrência. 

Abadia de Goiás Não. 

Carmo do Rio Verde 

Sim, mandioca, chuchu, abobrinha, cará, inhame, batata doce, banana 

maçã, tomate, beterraba, cenoura, repolho. Não há diferença de preço do 

convencional. 

Silvania Não. 

Itapuranga Não. 

Leopoldo de Bulhoes Não. 

Faina 
Sim, orgânico(as polpas de frutos nativos do cerrado). Não há diferença 

de preços do convencional. 

Silvânia Não. 

Silvânia Não de forma certificada. 

Ipameri 

Sim (agroecológicos).  

Repolho, brócolis, alface, abobrinha, couve, chicória, beterraba, cenoura, 

cheiro verde em geral, almeirão, rúcula.  

 

Leopoldo de Bulhões Não. 
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Em relação aos locais de comercialização dos produtos, os agricultores individuais citaram o PNAE, o Ceasa, as feiras, 

restaurantes, mercados locais, as vendas de porta em porta e nas ruas. Já os grupos formais acessaram o PNAE estadual e municipal, 

mercados locais e de outros municípios,e as feiras.  

No que se refere à venda para o PAA, dos 13 agricultores individuais participantes, 61,54% (n=8) nunca venderam para o 

PAA, enquanto que 39,46% (n=5) já acessaram esse programa. Em contrapartida, dos 17 grupos formais que responderam ao 

questionário, 70,59% (n=12) disseram já ter acessado, e 29,41% (n=5) disseram nunca ter comercializado.  

 

 3.10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA OFERTADA NOS MUNICÍPIOS  

 

O quadro 21 apresenta as respostas dos agricultores familiares à questão referente a terem acesso à assistência técnica. Dos 16 

grupos formais que responderam à essa pergunta, 31,25% (n=5) responderam que não recebe assistência técnica. Dentre os 

68,75%(n=11) que tem acesso a esse tipo de serviço, foram citados como parceiros a Embrapa, a EMATER, o INCRA, o Senar, o 

Sebrae e a assistência técnica privada. 

Dentre os 14 agricultores individuais que responderam a pergunta, apenas 35,71% (n=5) contaram com o apoio da EMATER, 

do Senar e da assistência técnica privada, e 64,29% (n=9) disseram não ter acesso à assistência técnica. 

A critério de comparação, apresentamos no quadro 24 as respostas de agricultores individuais que moravam no município de 

referência e cooperativas/associações que tinham sua sede nesse município de referência. Os dados de cooperativas que não tinham 

sede nos municípios de referência foram incluídos nos percentuais previamente apresentados.  
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Quadro 21. Relato dos agricultores familiares individuais ou cooperados/associados participantes das “Oficinas regionais”, sobre acesso à 

assistência técnica local, Goiás, 2018. 

Código do IBGE do 

município 
Município Agricultores Individuais Cooperativas/associações 

5200050 Abadia de Goiás Não - 

5201405 Aparecida de Goiânia - - 

5203302 Bela Vista de Goiás - 
Da Embrapa, por meio de treinamento e consultorias 

 

5204508 Caldas Novas - - 

5205000 Carmo do Rio Verde Não - 

5205406 Ceres - 
Da EMATER, por meio de atividades agropecuárias 

(leite), hortaliças, e elaboração de projetos 

5206206 Cristalina - - 

5207535 Faina Não - 

5208152 Gameleira de Goiás Não - 

5208400 Goianápolis - - 

5208608 Goianésia - 
Da EMATER, por meio de cursos de culinária, 

inseminação, plantio e colheita 

5208905 Goiás - Não 

5210109 Ipameri 

Sim, do  Senar. Realizam visitas 

para acompanhar gastos, 

prejuízos na comercialização. 

Uma cooperativa disse receber assessoria do INCRA, a 

partir o Pronaf. Uma cooperativa disse não receber 

assessoria. 

5210406 Itaberai - 

Não há ATER efetiva, contudo existem parceiros, como 

a UFG. Neste ano há uma ação de acompanhamento 

para transição agroecológica de alguns agricultores. 

 

5210604 Itaguaru - - 

5211206 Itapuranga 
Sim, por empresa de assistência 

técnica particular. 

Do Senar e da EMATER, principalmente no plantio de 

frutas 

 

5211404 Itauçu - - 

5212303 Leopoldo de Bulhões Não - 
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5215306 Orizona - - 

5217104 Piracanjuba - - 

5217401 Pires do Rio - 
Do Sebrae, no início do plantio. 

 

5218607 Rialma - - 

5218706 Rianapolis - - 

5220603 Silvânia 

Dois agricultores indicaram que 

não ter acesso. Um agricultor 

disse que quando solicitado, a 

assistência técnica auxilia. Mas 

como tem experiência, quase não 

chama. Um agricultor disse ter 

acesso, pelo Senar. 

Não 

5221700 Uruana 

Tem apoio da EMATER com 

cursos, tem boa articulação mas 

só tem duas pessoas e as vezes 

eles não tem condições de 

auxiliar em tudo o que precisam. 

- 

 

 

Em relação às 14 respostas fornecidas pela EMATER dos municípios, 28,57% (n=4) responderam que não desenvolvem ações 

direcionadas ao PAA e ao PNAE, e 71,42% (n=10) disseram desenvolver tais atividades. O quadro 22 apresenta as atividades 

desenvolvidas pela EMATER com agricultores familiares para vendas institucionais e as facilidades e potencialidades no trabalho com 

os agricultores familiares dos seus municípios.  
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Quadro 22. Atividades desenvolvidas pelas EMATER locais direcionadas à venda institucional, e as dificuldades e facilidades encontradas no 

trabalho com os agricultores familiares participantes das “Oficinas Regionais”, Goiás, 2018. 

Município 

Desenvolve atividades com 

agricultores familiares direcionadas 

a vendas institucionais (PAA e 

PNAE)? 

Dificuldades e facilidades no trabalho com os agricultores familiares 

Caldas Novas 
Sim. Reuniões, visitas, mostrando as 

vantagens desta opção de mercado 

Dificuldades: produtores do município não tem tradição na produção de 

hortifruti, falta de associativismo, alto custo de mão-de-obra. 

Facilidades: mercado consumidor . 

Ceres  Não Dificuldade: alguns ainda não aceitam inovação. 

Cristalina Sim, somente assistência técnica 
Dificuldades falta de credito rural, documentos das propriedades. 

Facilidades: apoio do poder executivo municipal. 

Goianésia 

Sim. Assistência técnica continuada e 

efetiva aos agricultores da 

cooperfamiliar goianésia e da feira do 

produtor rural; assessoramento à 

cooperativa nas chamadas publicas. 

Dificuldades: produtores descapitalizados; burocracia para liberação de 

crédito e falta de maquinário agrícola. 

Facilidades: produtores organizados em associações/cooperativa; produtores 

acessíveis a assistência técnica; bom relacionamento da EMATER com 

parceiros 

Goiás Não 

Dificuldades; falta de um programa de governo serio voltado para o setor de 

produção. 

 Facilidades; credibilidade do técnico da empresa com os produtores. 

Itaguaru 
Assessoria para comercialização nas 

escolas estaduais e municipais 

Os produtores são desunidos. São trabalhadores muito individualistas, mas 

receptivos ao uso de tecnologia. 

Itapuranga Não 

Dificuldades : falta de recursos financeiros dos agricultores. Facilidades: no 

municipio temos a feira do produtor rural onde os agricultores comercializa 

seus produtos. 

Leopoldo de bulhões  Não 
Falta de participação dos agrícultores nos eventos realizados pela EMATER 

ex: reuniões, palestras e outros. 

Piracanjuba 

Nossas atividades nesta área são a nível 

de informação, pois até o momento não 

conseguimos despertar o interesse por 

As dificuldades passam pelas condições internas e falta de interesse do 

produtor. 
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esta comercialização. 

Pires do Rio 
Sim - palestras/elaboração de projetos 

de venda 
Falta de organização da produção 

Rianápolis 
Sim, em reuniões com informação e 

elaboração de documentos para venda. 
Falta de cultura organizacional. 

Silvania  

Nos cursos de capacitação e 

atendimento aos agricultores 

familiares, quando o assunto paa vem a 

tona, tentamos esclarecer as dúvidas. 

No território estrada de ferro existe 

uma campanha sobre paa e pnae, onde 

os escritórios da EMATER estão 

sempre presentes. 

Dificuldades: quantidade insuficiente de profissionais na unidade local para 

compor o quadro técnico da EMATER; idade avançada dos agricultores 

familiares e a grande maioria são aposentados.  

Facilidades: a EMATER tem bom relacionamento com o poder público 

municipal e outras entidades e facilidade na mobilização dos agricultores 

familiares. 

Uruana 
Fazem parceria com o Sebrae para 

orientar os agricultores familiares. 

Poucos funcionários (2), deveria ter no mínimo 3 e ter um veterinário. Não 

tiveram apoio da prefeitura. Falta tradição dos agricultores com hortaliças, 

porque estão acostumados a grandes produções (milho, melancia e pecuária). 

Há dificuldade de fazer o planejamento para cumprir o contrato de venda. 

Um dos maiores problemas é o individualismo, falta de compromisso e 

desconfiança. Há problema com a pulverização aérea (produção de cana de 

açúcar) que matam e contaminam a produção dos pequenos agricultores. Não 

há política de apoio ao pequeno produtor no município.  

Há resistência dos agricultores em formarem grupos formais, e algumas 

associações foram inviabilizadas ( falta de inscrição estadual, problemas com 

impostos). Os produtores de Goiás tem medo de cooperativa pelo tanto que 

têm que pagar. 

Os pontos positivos são a conscientização sobre a melhoria da produção com 

a tecnologia, são acessíveis e estabelecem boa comunicação. Observa-se a 

grande participação das mulheres na produção de hortifruti, e isso está 

atrelado à diversificação da produção. 

Orizona Não 

Dificuldades: São resistentes em  se organizar em grupos formais. Não tem 

compromisso necessário para vender para o PNAE.  

Potencialidades: são receptivos e estão abertos à tecnologia e inovação. 
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3.11 O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

            O nutricionista responsável técnico no PNAE, tem como uma de suas atribuições a 

elaboração de cardápios das escolas municipais. Em nosso questionário online, questionamos quais 

fatores poderiam fazer esse profissional não adquirir produtos da agricultura familiar. Das 33 

respostas obtidas, os aspectos ‘baixa qualidade dos produtos’ e ‘não disponibilidade de alimentos da 

lista de compras, cardápios’ apresentaram maior percentual de contribuição, com 21,21% (n=7) 

(Figura 6).  

 

Figura 6. Fatores que impedem a compra da agricultura familiar, autorreferidos pelos nutricionistas responsáveis técnicos 

do PNAE dos municípios participantes do projeto “Oficinas regionais, por frequência absoluta e relativa, Goiás, 2018.  

 

Em relação à elaboração dos cardápios incluindo alimentos da agricultura familiar, dos 21 

nutricionistas participantes, 85,71% (n=18) responderam que não sentem dificuldade. Contudo, em 

um segundo momento, ao solicitarmos que elencassem dificuldades na elaboração dos cardápios, 

obtivemos as seguintes respostas, descritas nos quadro 23 abaixo: 
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Quadro 23. Dificuldades encontradas na elaboração de cardápios da alimentação escolar, com produtos da 

agricultura familiar, relatadas por nutricionistas responsáveis técnicos do PNAE dos municípios participantes 

do projeto “Oficina regionais”, por frequência absoluta e relativa, Goiás, 2018 

Dificuldades na elaboração do cardápio com gêneros alimentícios da 

agricultura familiar 
n¹ % 

Baixa variedade de produção 6 23,08 

Dificuldade na entrega (periodicidade, horários) 6 23,08 

Baixa qualidade dos produtos 4 15,38 

Desinteresse na participação dos editais 2 7,69 

Preço dos produtos 2 7,69 

Dificuldade no acesso aos produtoreslocais 2 7,69 

Demora no processo de divulgação dos editais 1 3,85 

Continuidade da oferta de produtos 1 3,85 

Entrega de produtos diferente do que foi solicitado 1 3,85 

Baixo valor per capita  1 3,85 

¹ Número de respostas obtidas 

Solicitamos também, para que elencassem potencialidades na elaboração dos cardápios com 

produtos da agricultura familiar e obtivemos como os principais questões o ‘incentivo aos pequenos 

agricultores locais’, ‘oferta de alimentação saudável’, ‘adequação às necessidades nutricionais’ e 

‘adequação aos hábitos alimentares (Quadro 24).  

 

Quadro 24. Potencialidades elencadas na elaboração de cardápios da alimentação escolar, com produtos da 

agricultura familiar, relatadas por nutricionistas responsáveis técnicos do PNAE dos municípios participantes 

do projeto “oficina regionais”,  por frequência absoluta e relativa, Goiás, 2018 

Potencialidades na elaboração do cardápio com gêneros alimentícios da 

agricultura familiar 
n¹ % 

Incentivo aos pequenos agricultores locais 5 16,13 

Adequação às necessidades nutricionais 4 12,90 

Adequação aos hábitos alimentares  4 12,90 

Oferta de produtos orgânicos  1 3,23 

Variedade dos alimentos  2 6,45 

Disponibilidade dos alimentos 2 6,45 

Oferta de alimentação saudável 5 16,13 

Qualidade dos produtos 3 9,68 

Pontualidade na entrega 4 12,90 

Possibilidade de comprar alimentos de municípios próximos 1 3,23 

 ¹ Número de respostas obtidas 
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A avaliação dos cardápios mensais, entregues pelos municípios participantes  do 

produto, foi conduzida a partir da metodologia do IQ COSAN. Nesta, apenas as semanas com 

5 dias de oferta de refeições (chamados aqui de cardápios semanais completos) entraram no 

processo de análise. Dos 20 municípios que enviaram cardápios para avaliação, 14 tiveram o 

cardápio mensal avaliado a partir de 3 semanas e 6 municípios tiveram 4 semanas de 

cardápios avaliados.Além disso, escolheu-se para analisar cardápios que atingisse 20% da 

Necessidade de Nutrientes Diária (NND), ofertando uma refeição/dia, direcionados à alunos 

do ensino fundamental.  

A sinalização de baixa oferta de frutas e hortaliças foi encontrada em 18 municípios 

(90%). Em 12 destes (66,66%), esta baixa oferta de frutas e hortaliças ocorreu em 3 semanas 

do mês (Tabela 2). Para 90% (n=18) dos municípios não ocorreu a alta oferta de alimentos 

restritos, e 95% (n=19) não observou a alta presença de doces (n=19). Em 100% dos 

municípios não foi encontrada a oferta de alimentos proibidos. Em relação aos indicadores 

positivos, foi encontrada a oferta de alimentos regionais em cardápios de 13 municípios 

(65%) e de alimentos da sociobiodiversidade em 15 (75%) destes (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Indicadores negativos e positivos de avaliação de cardápios da alimentação escolar de  

municípios goianos, do ano de 2017, de acordo com os critérios estabelecidos pelo IQ COSAN, Goiás, 

2018. 

Variável de avaliação do cardápio Sim Não 
Semanas 

1 2 3 4 

Indicadores negativos       

Baixa oferta de frutas e hortaliças 18 2 0 3 12 3 

Alta oferta de alimentos restritos 2 18 1 1 0 0 

Alta oferta de doces 1 19 1 0 0 0 

Alta oferta de alimentos proibidos 0 20 0 0 0 0 

Indicadores positivos¹       

Oferta de alimentos regionais 13 7 - - - - 

Oferta de alimentos da sociobiodiversidade 15 5 - - - - 

¹ Para os indicadores positivos não consideramos o número de semanas ou a frequência com que esses 

alimentos foram ofertados. Na presença de apenas um, ou mais alimentos regional ou da 

sociobiodiversidade na semana avaliada, atribuiu-se pontuação ‘10’, de acordo com e metodologia 

proposta pelo IQ COSAN. 

 

 A análise do IQ COSAN permite identificar o número de alimentos diferentes 

ofertados semanalmente, que indicam a diversidade dos cardápios. Considerando os 20 

municípios participantes deste produto foi encontrada valor médio de alimentos diferentes 
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ofertados nos cardápios de 12,45, informando que a maioria dos cardápios precisam de 

melhorias. Dos 20 municípios analisados, 17 (70%) precisam de melhoras no cardápio, dois 

(10%) apresentaram variedade adequada e um (5%) a análise indicou baixa variedade.  

 Todas as variáveis analisadas pelo método IQ COSAN permite ao final estabelecer 

uma pontuação geral dos cardápios (pontuação da avaliação final). Neste produto verificamos 

como pontuação da avaliação final média de todos os municípios avaliados o valor de 51,50, 

indicando que, no geral, os cardápios precisam de melhorias. Dos 20 municípios com 

cardápios analisados, 18 (90%) obtiveram pontuação que indica a necessidade de melhorias 

no cardápio e dois (10%) municípios tivem cardápio avaliado como inadequado 

(APÊNDICES M e N). 
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3.12 OFICINAS REGIONAIS 

 

 De acordo com os entraves e potencialidades elencadas no diagnóstico realizado pela 

equipe do CECANE UFG, elencamos algumas temáticas a serem trabalhadas nas oficinas 

regionais. Estas ocorreram nos dias 22 e 29 de agosto de 2018, sendo a primeira data 

direcionada ao grupo 1 e a segunda ao grupo 2. Cada município foi representado por: um 

representante da secretaria municipal de educação; um nutricionista responsável técnico pelo 

PNAE; um representante da EMATER local; e agricultores familiares individuais, 

cooperativas/associações (o número de representantes desse segmento varia para cada 

município). 

 Elencamos três principais temáticas para serem trabalhadas nas oficinas. Foram essas: 

cooperativismo e associativismo, por que notamos grande resistência dos agricultores em se 

organizarem em grupos formais, e isso dificulta o processo de comercialização para o PNAE; 

inspeção sanitária para alimentos de origem vegetal e animal, um a vez que há dificuldade 

de acesso à esses serviços, o que inviabiliza o fornecimento de, por exemplo alimentos de 

origem animal e polpa de frutas para a alimentação escolar;  alimentos orgânicos e 

agroecologia, por enfatizarem dificuldade de aceitação de alimentos da agricultura familiar 

e/ou orgânicos pelas entidades executoras, uma vez que estes não apresentam forma similiar 

aos alimentos produzidos de modo convencional e em maiores escalas. Para isso, contaremos 

com a participação de parceiros como a EMATER, VISA Goiás, MAPA,  e AGRODEFESA, 

além de agrônomos e nutricionistas com expertise nestes assuntos.  

 

3.12.1 Oficina em Orizona  

 O Apêndice O apresenta foto com participantes da Oficina.O quadro 25 descreve a 

programação estipulada para a Oficina realizada em Orizona. Conforme pauta apresentada, o 

conteúdo da oficina foi bastante extenso, e para garantirmos a exposição adequada dos 

conteúdos pelos palestrantes convidados, decidimos que as perguntas seriam realizadas após 

as apresentações. Para cada rodada de perguntas foram abertas três inscrições, havendo mais 

tempo, abriria-se novas inscrições.  
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Quadro 25. Programação da Oficina Regional realizada em Orizona (GO), Goiás, 2018. 

HORÁRIO 
TEMA 

CENTRAL 
PERGUNTAS/ CONTEÚDOS GUIAS METODOLOGIA RESPONSÁVEL 

8:30h às 8:45h ABERTURA/ CREDENCIAMENTO 

8:45h às 9:45h 

- O que faz o 

CECANE UFG? 

 

- A Agricultura 

Familiar e o PNAE 

 

-  O que é o CECANE UFG ? 

- Apresentação do projeto e resultados das etapas anteriores 

 

- Por que fortalecer a agricultura familiar nos municípios? 

- Quais os objetivos do PNAE? Como é feito o repasse de recursos? 

- O CAE no controle social: como o agricultor(a) familiar pode 

participar? 

Exposição Dialogada 
CECANE UFG- Joseane e 

Mª Irene 

9:45 às 10h LANCHE DA MANHÃ 

10h às 12h 

Inspeção sanitária 

de alimentos: 

conversa com 

AGRODEFESA, 

MAPA e VISA 

Goiás. 

- Quais os passos para regularizar os produtos processados de 

responsabilidade da VISA, MAPA e AGRODEFESA? 

- Como é o processo de instalação do Serviço Municipal de 

Inspeção Sanitária? 

- Como o agricultor familiar pode adquirir o selo do SIM, SIE ou 

SIF? 

Roda de Conversa 

AGRODEFESA, MAPA e 

VISA Goiás 

Mediadora: Joseane e 

Maria Irene 

12h às 13:30h ALMOÇO 

13:30h às 14:30h 

Como identificar 

alimentos da 

agricultura 

familiar? 

Embalagem, 

armazenamento 

durante o 

transporte. 

- O que fazer para rotular os alimentos da agricultura familiar? 

Conversando sobre padronização de produtos e a realidade da 

agricultura familiar. 

- Quais as alternativas de embalagem, acondicionamento e 

transporte de alimentos para a agricultura familiar? 

Roda de Conversa 

VISA Goiás 

Ana Paula (NEA) 

Mediadora: Joseane 

14:30h às 16h 
Associativismo e 

cooperativismo 

- Como criar cooperativas e associações? Quais as diferenças entre 

essas organizações? Quais os pontos de constituir esses grupos 

formais? 

Exposição Dialogada 
EMATER 

Mediadora: Joseane 

16h às 16:45h 

Compartilhando 

Experiências do 

PNAE em Goiás 

- Compartilhamento de experiências exitosas sobre a 

comercialização da AF entre municípios 
Roda de Conversa 

 

Joseane 

Ana Paula (NEA) 

16:45h às 17h AVALIAÇÃO, LANCHE E ENCERRAMENTO 
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Descrevemos abaixo os conteúdos apresentados pelos palestrantes e os 

questionamentos realizados pelos participantes sobre cada uma das temáticas: 

 

1) CECANE UFG 

Inicialmentente, foi apresentado o trabalho desenvolvido pelo CECANE UFG, 

enfatizxando o desenvolvimento de ações de pesquisa, ensino e extensão no âmbito do 

PNAE, no estado de Goiás, e especificamente o processo de execução do produto “Oficinas 

Regionais”. Ressaltou-se que as temáticas contempladas no encontro esteve de acordo com as 

demandas levantadas pelos participantes da pesquisa na etapa de diagnóstico. Além disso 

esclareceu-se a importância da oficina para responder às dúvidas dos participantes, sendo 

também uma oportunidade, por meio do CECANE UFG, de direcionar tais questões para o 

FNDE, que dificultam a execução do PNAE. 

 Na sequência, apresentou-se breve histórico do PNAE, com início em 1955, 

destacando, em 2009 a aprovação da Lei nº 11.947. Este marco legal incluiu a 

obrigatoriedade da compra de, no mínimo,30% do recurso transferido pelo FNDE aos 

municípios em produtos da agricultura familiar, com critérios detalhados na Resolução 

CD/FNDE nº 26/2013 e  nº04/2015. 

 Para o bom desenvolvimento do PNAE nos municípios, ressaltou-se a importância da 

interação entre os atores sociais envolvidos: entidade executora, entidade de ATER, Conselho 

de Alimentação Escolar, nutricionista,  agricultores(as) familiares. Em relação à aquisição de 

produtos da agricultura familiar, o mapeamento da produção da região é de suma importância 

para o nutricionista, pois é profissional responsável pela elaboração do cardápio, conforme 

artigos Art. 14 e 15 – Resolução FNDE nº 26/2013. 

 Foi apresentado ainda os dez passos da compra da agricultura familiar para 

alimentação escolar, e divulgação dos resultados desta pesquisa. Estas indicaram que apesar 

de todos os munícipios participantes adquirirem produtos da agricultura familiar, ainda há 

procedimentos a serem aprimorados.  

 

1.1) QUESTIONAMENTOS POR TEMÁTICAS 
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Inclusão de despesas no preço de aquisição dos alimentos : esclareceu-se que de acordo 

com a legislação, Resolução CD/FNDE nº 04/2015, é acrescido despesas (frete, embalagens, 

RH etc) exigidos no edital da chamada pública  no valor dos produtos. Isto deve estar 

definido na chamada pública e nos contratos de venda. Portanto, os agricultores devem estar 

atentos à esse acréscimo e às exigêngias solicitdas pela Entidade Executora.   

Obrigatoriedade  dos municípios em destinar recursos para alimentação escolar: 

participante sugeriu que o FNDE elaborasse norma estabelecendo a obrigatoriedade da 

Entidade Executora em destinar recursos próprios para alimentação escolar. A proposta foi 

acatada, com entusiasmo, pelos presentes. Conforme relatos, muitos municípios utilizam 

somente os repasses do FNDE para aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE, 

limitando o volume de compra, dificultando a venda de produtos beneficiados, uma vez que 

optam pela aquisição apenas de  “hortaliças e legumes”. 

Aceitação dos produtos da agricultura familiar: uma dúvida compartilhada por muitos é 

como melhorar a aceitação dos produtos da agricultura familiar pelas Entidades Executoras. 

Em diálogo com o grupo e apresentação de experiência de alguns, foi orientado o 

fortalecimento da interlocução entre agricultores(as) familiares e as Entidades Executoras. 

Esta articulação expandiria o conhecimento da produção local de alimentos in natura ou 

beneficiados, e assim criaria-se vínculo e fortalecendo a credibilidade para inclusão dos 

produtos na alimentação escolar. 

Delimitação do preço de aquisição de alimentos da AF: foi relatado que em alguns 

municípios a pesquisa de preço é realizada em mercados locais que não contemplam os 

agricultores familiares . Como proceder nestes casos? Esclareceu-se que conforme Resolução 

CD/FNDE nº 04/2015, havendo feira da agricultura familiar no município, o levantamento de 

preço deve incluir orçamento dos agricultores, por exemplo em feiras. Caso no município não 

haja local de comércio da agricultura familiar, o orçamento pode ser realizado em municípios 

vizinhos. A orientação é que haja aproximação da AF com a Entidade Executora , para o 

conhecimento dos municípios sobre os locais onde a agricultura familiar comercializa seus 

produtos, e  para coleta adequada dos valores. Caso isso não aconteça, e os preços da 

chamada pública estejam em desacordo com a realidade, pode ser solicitado correção do 

preço de aqusição no momento de abertura dos envelopes, com cancelamento do processo e 

reformulação do edital com os valores adequados. 
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2) REGISTRO DAS AGROINDÚSTRIAS 

 Uma dúvida recorrente no diagnóstico foi sobre o registro de agroindústrias, quanto às 

normas, entidade responsável e os passos a serem seguidos para obtenção de registro dos 

empreendimentos e dos produtos. Com o objetivo de esclarecer essas questões foram 

convidadas  três instituições responsáveis por estes registros: MAPA – ênfase no registro das 

agroindústrias de polpa de fruta; VISA Goiás – ênfase no registro de  panificados e produtos 

beneficiados como os doces;  e a AGRODEFESA – ênfase no beneficiamento e registro de 

produtos de origem animal. A exposição dos três palestrantes ocorreu de modo sequencial,  e 

posteriormente, iniciou-se as rodadas de perguntas. 

 

2.1) MAPA 

 

 A exposição foi ministrada por Auditora Fiscal Federal Agropecuária, da Seção de 

Registro de Estabelecimentos e Bebidas do MAPA. Esta apresentou a base legal para registro 

de estabelecimentos, polpas de fruta e bebidas, sendo: Lei nº 8.918/94, Lei nº 7.678/88, 

Decreto nº 6.871/09, Decreto nº 8.198/14, Instrução Normativa MAPA nº 17/15 e Instrução 

Normativa MAPA nº 05/00. Foi esclarecido que primeiramente deve-se registrar o 

estabelecimento para, em seguida, registrar os produtos. Apresentou de forma detalhada os 

itens exigidos na infraestrutura para registrar uma unidade de beneficiamento de polpa de 

frutas e/ou bebidas, e o fluxograma da linha de produção no estabelecimento. Durante a 

vistoria é observado a localização e vias de acesso, lembrando que no contexto geral é 

observado se com aquela infraestrutura é possível manter o local limpo e higienizado. Nos 

pontos de barreira sanitária devem ter pias com sabão para higienização das mãos. 

 Os equipamentos e utensílios utilizados nas agroindústrias devem ser de superfície lisa 

e fabricados com material que não deixe resíduos. Outro cuidado que o agricultor deve ter é 

com a qualidade da água utilizada, a mesma deve ser potável, comprovada através de análise 

laboratorial. Também fazem parte dos itens avaliados o destino dos resíduos produzidos no 

processamento, a iluminação, portas e janelas teladas para evitar a entrada de insetos no 

ambiente de processamento. 
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 De acordo com a Instrução Normativa (IN) MAPA nº 17/15, foi apresentado a lista de 

documentos necessários para registro de uma agroindústria. Após obtenção deste número de 

registro, o agricultor poderá iniciar o processo para registro dos produtos. A palestrante 

informou que os produtos são registrados conforme o Padrão de Identidade e Qualidade 

(PIQ), portanto a denominação apresentada nos rótulos deve corresponder, segundo PIQ, ao 

produto embalado. O MAPA não avalia previamente os rótulos, nas vistorias são coletadas 

amostras e estas devem atender as informações contidas nestes. Caso não esteja de acordo a 

empresa é advertida. Para evitar problemas é importante seguir atentamente as normativas 

descritas no Decreto n° 6.871/09 e IN nº 01/00, da mesma forma são as orientações para os 

aditivos. Na RDC n° 8/13 a ANVISA indica os aditivos permitidos para bebidas, polpa de 

fruta e outros, sendo orientado que a mesma deve ser obedecida. Conforme o registro do 

estabelecimento, o registro do produto também é feito on-line através do Sistema Integrado 

de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários (SIPEAGRO). 

 A agroindústria deve ter um responsável técnico (RT), sendo permitido que este 

profissional esteja vinculado à ATER. O RT é responsável por orientar o agricultor no 

processamento dos produtos, seguindo as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os controles de 

recebimento de matéria prima, garantindo a rastreabilidade da produção. A palestrante 

informou que durante as vistorias do MAPA deve ser apresentado os registros das formações 

em BPF realizadas pela equipe de produção sob orientação do RT ou por outra instituição. 

 

2.2) VISA– Goiás 

 

 A segunda exposição foi realizada por  Auditora Fiscal de Saúde Pública, vinculada à 

Coordenação da Fiscalização de Alimentos da SUVISA-Goiás. Foram abordados os seguintes 

temas: os critérios e roteiro para registro das agroindústrias;  estrutura das áreas de produção 

de alimentos, segundo regulamento da vigilância sanitária;  normativaz vinculadas à inspeção 

sanitária; detalhamento de aspectos observados durante as vistorias realizadas pelos técnicos 

da VISA Goiás e VISA Municipais. 

Similarmente ao que foi apresentado pelo MAPA , primeiramente o local de produção 

deve ser registrado. Neste caso, receberá um alvará de funcionamento emitido pela VISA 

Municipal ou VISA Goiás, de acordo com o raio de comercialização dos produtos. É 
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recomendado que o agricultor solicite orientação prévia para construir a agroindústria de 

acordo com as normas vigentes. Contudo, caso já tenha a infraestrutura, deve solicitar uma 

visita para avaliação do local, e sendo necessário serão solicitadas adequações. Dependendo 

do produto e da quantidade produzida pela agroindústria pode-se utilizar a cozinha doméstica 

para fabricação. Porém a rotina do processo de fabricação na área de produção deve seguir as 

normas de BPF aplicadas à cozinha industrial. Esta pode ser uma alternativa provisória ao 

produtor, até o momento da construção de um espaço exclusivo para agroindústria. 

Foi abordado todos os cuidados necessários para utilização adequada da geladeira, e 

armazenamento de produtos que devem ser mantidos sob refrigeração. Elencou-se ainda os 

cuidados no armazenamento de produtos secos e material de limpeza, sendo mantidos em 

local separado e identificado, a fim de evitar contaminação dos produtos.  

Enfatizou-se ainda controle de estoque da matéria prima. Deve-se utilizar 

primeiramente àqueles ingredientes com prazo de validade menor e observar se as 

embalagens estão integras. Atentar-se à estas questões garante a qualidade do produto, pois se 

a embalagem está amassada ou  com fissuras, pode permitir a entrada de agente contaminante 

que prejudicará a qualidade e segurança alimentar do produto final.    

Como dito incialmente, após aquisição do registro do estabelecimento, será realizado 

o registro do produto. Este deve estar conforme  a RDC nº 27 de 2010,  que dispõe sobre as 

categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro 

sanitário. Independente de registro os produtos devem ter identificação com dados 

dos responsáveis pela produção.  

 No ambiente de produção, as BPF devem ser seguidas, durante o processamento dos 

alimentos, estoque da matéria prima e expedição da produção. A equipe deve receber 

treinamento de profissional habitado e manter o comprovante dessa capacitação para 

apresentação quando solicitado. 

 

2.3) AGRODEFESA 

 

 A exposição foi ministrada pelo Gerente de Cadastro, Convênios e Inspeção da 

AGRODEFESA . Iniciou-se apresentanto as competências da instituição, a saber: execução 

de Programas Sanitários, definidos pelo MAPA; controle do trânsito intraestadual de animais, 
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vegetais, seus produtos e subprodutos; fiscalização de eventos agropecuários; inspeção de 

produtos e subprodutos de origem animal; e fiscalização de estabelecimentos que fabriquem 

e/ou revendam produtos agropecuários.Assim, a AGRODEFESA atua desde o controle 

sanitário na propriedade ao controle de trânsito do produto industrializado até o comércio, 

verificando temperatura de armazenamento no transporte, data de validade, etc. Contudo, 

quando o produto está exposto à venda, a responsabilidade de fiscalização passa a ser da 

VISA Goiás e VISA Municipal.  

 Finalizou-se com o detalhamento das diferenças entre os Serviços de Inspeção Federal 

(SIF), Estadual (SIE) e Municipal (SIM). Enfatizou-se ainda que para o comércio da 

produção de uma agroindústria em outro município, esta deve ter o registro do SIE ou SIF.  

 

2.4) QUESTIONAMENTOS  

 

Quais as orientações para registro de agroindústrias para aproveitar a produção dos 

quintais? Independentemente do tamanho da agroindústria, deve-se seguir as orientações 

apresentadas. É possível viabilizar agroindústria de pequeno porte, que irá beneficiar os frutos 

da produção do quintal e também adquirir a produção de alimentos da vizinhança. 

 

Os produtos da agricultura familiar registrados no SIM podem ser comercializados em 

outros municípios?  Não. Os produtos registrados no SIM podem ser comercializados 

somente no município de origem. Para comercialização em outros municípios do mesmo 

estado deve-se ter o SIE, e caso comercialize em outros estados devem estar cadastrados no 

SIF. Contudo, quando o SIM possui a certificação de equivalência do SISBI-POA, os 

produtos oriundos das agroindústrias certificadas com SIM/SISBI-POA podem comercializar 

em todo território nacional. Ressaltando que para exportação é exigido o SIF. 

 

Para o agricultor que tem uma agroindústria registrada no SIM de Pires do Rio, a 

prefeitura de Orizona, por exemplo, com interesse em comprar seus produtos, via 

PNAE, pode adquirir? Para receber esta liberação do comércio, uma lei deve ser aprovada 

na Câmara Municipal, e a AGRODEFESA deve participar de todo o processo, pois caso não 

esteja à par pode haver apreensão de produtos no trânsito. 
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Como deve ser a infraestrutura das agroindústrias da agricultura familiar? Os 

expositores disseram que atualmente o objetivo maior é a qualidade do produto final. Será 

observado se com aquela infraestrutura é possível ter essa garantia. Deve-se garantir fluxo 

contínuo da linha de produção e cada caso deve ser avaliado individualmente.  

 

Para comercialização do leite para o PNAE, quais são as exigências? A orientação é que 

deve passar pelo beneficiamento, pasteurização, e não deve ser comercializado in natura. 

 

Tenho liberação da vigilância sanitária para beneficiar as frutas (polpa de fruta) e 

quitandas, porém a prefeitura não tem interesse em comprar. O que fazer? 

Primeiramente, o alvará emitido pela vigilância sanitária é para produção de quitandas. 

Quanto a polpa de fruta precisa seguir os trâmites, junto ao MAPA, para registro da 

agroindústria e das polpas que serão produzidas. A seleção dos alimentos à serem adquiridos 

pelas Secretarias de Educação é uma seleção interna. Sugere-se o fortalecimento do diálogo, 

vínculo entre produtor e Entidade Executora para viabilizar a compra de novos produtos. 

 

Quais são as normas para registro do produto e do local de fabricação? Depende do 

produto.  A partir da avaliação de risco do alimento, este pode ser ainda isento de registro. O 

local de fabricação deve ser registrado, de acordo com o que será fabricado e para cada 

produto há uma instituição responsável (MAPA, VISA Goiás, AGRODEFESA). 

Recomendou-se entrarem em contato com a  EMATER local, estadual ou as Secretarias de 

Agricultura dos Municípios, para conseguir orientações do local onde a agroindústria e os 

produtos devem ser registrados. 

 

3) ROTULAGEM  

 

 A exposição ocorreu pela Auditora Fiscal de Saúde Pública vinculada à Coordenação 

de Fiscalização de Alimentos da SUVISA Goiás. Iniciou explicando a importância da 

rotulagem como meio de comunicação com o consumidor, que através destas informações 

saberão, por exemplo, sobre os ingredientes e data de validade do produtos à serem 

adquiridos. 
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 O rótulo é a identidade visual do produto, como este será identificado comercialmente, 

e reconhecido pelo consumidor, portanto deve ser atrativo. Para registro do rótulo deve-se 

seguir as orientações dos anexos da RDC 23/2000, sendo: Anexo IV – ficha de cadastramento 

da empresa; Anexo X – comunicação de início de fabricação de produtos dispensados de 

registro, acrescidos do certificado da condição de micro empreendedor individual (MEI), 

agricultor/a familiar (AF) ou de empreendimento de economia solidária (EES), o Alvará 

Sanitário e as informações de rotulagem ou rótulo. 

Para elaboração dos rótulos deve-se seguir as orientações  das legislações: Resolução 

RDC nº 23, de 15 de março de 2000 - Dispõe sobre O Manual de Procedimentos Básicos para 

Registro e Dispensa da Obrigatoriedade de Registro de Produtos Pertinentes à Área de 

Alimentos; Resolução RDC nº 360 de 360, de 23 de dezembro de 2003 - Regulamento 

Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados; Resolução RDC n° 359, de 

23 de dezembro de 2003 - Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para 

Fins de Rotulagem Nutricional; Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 - 

Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados; RDC nº 27, de 6 de agosto 

de 2010 - Dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com 

obrigatoriedade de registro sanitário. 

 

4) PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS E A AGROECOLOGIA 

 

 Exposição foi realizada pela Drª, Engenheira Agrônoma, pesquisadora do Núcleo de 

Estudos sobre Agroecologia (NEA), de Hidrolândia e produtora rural. Iniciou-se relacionando 

a produção de alimentos a saúde da população, e destacou que no Brasil 70% dos alimentos 

que vão à mesa da população é oriunda da agricultura familiar.  Em contrapartida a produção 

de grãos, derivados da monocultura, a maior parte é destinada à ração para animais. 

Apresentou ainda dados sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos e as consequências para 

saúde dos produtores e consumidores.  

 Concomitantemente a esta realidade, vem avançando a produção de alimentos 

orgânicos e agroecológicos. Neste além da qualidade do alimento, é um sistema de produção  

que considera a saúde do produtor, do ambiente e do consumidor. A normativa que 

regulamenta a produção orgânica  é a Lei nº 10.831/2003. 
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 Evidenciou-se  que  o agricultor pode diminuir o uso de insumos utilizando práticas 

agroecológicas, como adubação verde e plantio consorciado, que enriquecem o solo e 

diminuem o custo de produção. Citou-se ainda  outras práticas como: uso de sementes 

crioulas, e uso de caldas para controle e prevenção de pragas: Estas podem ser utilizadas na 

produção convencional, e irão possibilitar a redução do uso de agrotóxicos. 

 Grande parte da produção agroecológica vem das propriedades familiares. Esse 

conjunto de sistemas produtivos que consideram a sustentabilidade, com diversidade de 

produção, demonstra que a agricultura familiar tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento sustentável no país.  

 Os produtos orgânicos necessitam de certificação. Quando o produto é comercializado 

sem intermediários é possível que a certificação seja realizada por uma organização de 

controle social cadastrada nas Superintendências Federais de Agricultura do MAPA.  Caso 

contrário, o agricultor emite o registro através de uma certificadora.A palestrante comentou 

sobre a Associação para Desenvolvimento da Agricultura Orgânica (ADAO), e apresentou 

uma lista dos produtores cadastrados. Ao final teve-se como reflexão a seguinte questão: 

estamos plantando o quê e para quem? Representantes de uma associação agroecológica 

reafirmaram que é possível produzir alimentos sem agrotóxicos, e demonstraram satisfação 

em entregar nas escolas alimento saudável e sem riscos para a saúde dos estudantes. 

 

5) PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS NO PLANEJAMENTO E 

ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA O PNAE 

 

 A exposição foi ministrada pelo extensionista da EMATER, que iniciou sua fala 

apresentando a importância do Programa PNAE. Elencou-se os benefícios para: os 

agricultores, com fortalecimento da renda; as crianças, no fornecimento de uma alimentação 

adequada; desenvolvimento do comércio e sociedade local, porque contribui com o 

desenvolvimento das propriedades, dos municípios e da região. Apresentou as formas de 

organizações da agricultura familiar, sendo: as cooperativas, associações grupos formais. 

Informou que para fins de comercialização as associações são consideradas grupos informais 

por não emitirem nota fiscal. 
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 Foi apresentado o passo-a-passo para registro de associações e cooperativas. Para 

criação destas entidades é preciso que o grupo esteja esclarecido sobre o funcionamento da 

instituição e todos os futuros sócios ou cooperados, cientes de suas obrigações. Deve ser 

elaborado o estatuto e eleita a primeira diretoria. Em seguida a instituição precisa ser 

registrada, sendo que para associação, registra-se a ata de constituição e o estatuto no cartório 

do município, e para a Cooperativa na  Junta Comercial do Estado de Goiás (JUSCEG).  

 O segundo passo é a emissão de CNPJ, comum às duas entidades. Para as 

cooperativas é necessário ainda a Inscrição Estadual. Após a constituição, e ao iniciar suas 

atividades, as associações e cooperativas, e seus respectivos dirigentes, precisam estar atentos 

aos livros de registros e as obrigações legais para manter-se adimplente junto aos órgãos 

fiscalizadores. 

 Para o bom funcionamento desses grupos formais é preciso realizar planejamento de 

ações, e entre elas inclui-se as vendas institucionais. A comercialização da produção via 

PNAE é uma oportunidade para diversificar as atividades, e ao mesmo tempo fortalecer a 

agricultura familiar. Neste processo o papel da cooperativa direciona-se ao planejamento e 

organização da produção, processamento, logística de entrega, e gestão financeira da 

comercialização. 

 O palestrante abordou sobre a Lei 11.947 que define sobre a obrigatoriedade de 

aplicação mínima de 30% do recurso do PNAE na aquisição de alimentos oriundos da 

agricultura familiar. Detalhou os dez passos a serem seguidos para efetivação da compra e 

cumprimento à legislação abordada. O primeiro passo é o mapeamento da produção local e 

regional. A partir deste, é elaborado o cardápio que dará subsídio aos alimentos descritos à 

serem adquiridos pela Chamada Pública. Os grupos interessados em comercializar para o 

PNAE devem elaborar um projeto de venda. Estes devem ser entregues à entidade executora, 

que selecionaram os fornecedores de acordo com as normativas do PNAE. 

 Os grupos formais, cooperativas, devem estar atentos que neste processo dever ser 

emitida a nota de compra do agricultor na qual incide INSS de 2,3%, para posterior emissão 

da nota de venda. Os produtos processados que enquadrem como artesanais devem descrever 

essa informação na nota fiscal, evitando a incidência de IPI. Os agricultores foram orientados 

a conhecer o Decreto n°7.244 de 04/03/11 que dá isenção de ICMS para comercialização de 
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certos produtos da agricultura familiar em programas governamentais. É importante solicitar 

ao contador que verifique se os produtos comercializados estão inclusos neste decreto. 

 No momento da distribuição dos produtos deve-se ter atenção as condições de 

refrigeração e armazenamento, para garantir que chegue às escolas em boas condições. O 

controle da quantidade dos produtos entregues, no caso de contrato de venda individual, é de 

responsabilidade da entidade executora. No caso dos grupos formais, a responsabilidade é da 

entidade, inclusive no controle de valor máximo de fornecimento de 20.000,00 por 

DAP/ano/EEx de seus cooperados/associados. 

 

5.1 ) QUESTIONAMENTOS 

 

Para grupo informal, no dia da abertura dos envelopes, na sessão plenária de seleção 

dos fornecedore, pode ir um representante do grupo representando os demais? Sim. 

Contudo, para dar legitimidade é preferível levar procuração dos faltantes para caso de 

questionamento sobre o processo de seleção dos grupos. O representante com a procuração 

tem total legitimidade, e seus questionamentos não poderão ser relevados. 

 

Quem devo procurar para manifestar interesse em participar da chamada pública? A 

prefeitura pode comprar todo recurso no mercado local? O interesse pela comercialização 

no programa deve ser apresentado às secretarias de educação. Existe a obrigatoriedade de 

compra de, no mínimo 30% dos recursos repassados pelo FNDE, alimentos da agricultura 

familiar. 

 

Há dificuldades de substituição dos alimentos da chamada pública por  produtos 

regionais, e também o negligenciamento nas Chamadas Públicas quanto à sazonalidade. 

Como proceder? É algo que não temos uma receita, mas é com diálogo com as entidades 

executoras para adequação dessas falhas. 

 

É necessário a realização de mais oficinas para esclarecer a agricultura familiar e o 

poder público sobre as normas do programa. É possível? As atividades executadas pelo 

CECANE são definidas pelo FNDE, desejamos que tenham outras atividades para 
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esclarecimento e formação dos atores envolvidos na execução do programa nos próximos 

anos. 

 

6) TROCA DE EXPERIÊNCIAS 

 

 Neste momento destinado à  troca de experiências entre os participantes, representante 

de uma associação iniciou sua fala comentando que o grupo de produção, pelo qual faz parte, 

tem base agroecológica, e recebe orientação e apoio técnico da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT). Este trabalho iniciou a quatro anos, com um grupo informal pequeno (cinco 

produtores) que vendiam para escolas estaduais de Pires do Rio e Orizona. Ao longo do 

tempo foram agregarando novas faílias ao grupo, e atualmente, constituem uma associação 

com produtores que produzem verduras, banana e panificados. A representante destacou 

ainda que o diálogo com a nutricionista é essencial para inclusão de novos alimentos no 

cardápio, junto do devido apoio da secretaria de educação. Citou ser necessário a realização 

de oficinas com produtores para diversificação da produção e planejamento da mesma. 

Informou que atualmente a associação comercializa em escolas estaduais e prefeituras de 

Orizona, Pires do Rio e Vianópolis. As dificuldades encontradas são por praticarem produção 

agroecológica, a qual sofre mais oscilações na produção que o molde convencional, tornando-

se complicado manter a frequência de entrega dos produtos nas escolas. Esperam sanar esta 

dificuldade com maior domínio das práticas agroecológicas e com adesão de mais produtores. 

 A representante da cooperativa de Cristalina começou seu relato comentando que a 

cooperativa se constituiu em 2009 e hoje são mais de 150 cooperados. Já atuaram nas vendas 

com o PAA e no momento comercializam para o PNAE em Cristalina. Ela agradeceu ainda 

pelo momento de aprendizado proporcionado pelo encontro. 

 A agricultor solicitou a realização de reuniões com os produtores, anterior às 

Chamadas Públicas, para informar melhor sobre as normativas do PNAE e para estimular a 

comercialização este mercado institucional. 

 É importante ressaltar que neste momento de troca não foi possível registrar todas os 

questionamentos realizados pelos participantes. Assim, descrevemos aqui uma parte deles. 

 

7) AVALIAÇÃO DA OFICINA, SEGUNDO OS PARTICIPANTES 
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 A avaliação da oficina foi realizada de modo bastante simplificado, do ponto de vista 

de utilização de materiais. Utilizamos apenas dois painéis pardos que continham as seguintes 

questões: “o que foi bom?”; “O que precisa melhorar?”.  

 Em relação aos pontos positivos apontaram: a interação; contato com produtores e as 

secretarias de educação, a possibilidade de estreitar as relações e dividir experiências, 

aproximando os agricultores das entidades executoras; a construção do conhecimento, com 

oportunidade para esclarecimento das dúvidas sobre a execução do programa; oportunidade 

de divulgação das normativas do PNAE para os atores envolvidos na execução do mesmo. 

 Quanto ao que precisa melhorar elencou-se:  o local da reunião, que poderia ser mais 

arejado; baixa participação  participação dos gestores, secretários/as de educação e 

prefeitos(as). Um ponto interessante foi a proposta de que os participantes das oficinas se 

enxergassem como multiplicadores desses conhecimentos/informações em seus municípios, 

visando a melhoria da execução do PNAE em suas localidades. 

 

3.12.2 Oficina em Uruana 

 

O Apêndice P apresenta foto com participantes da Oficina O quadro 26 apresenta a 

programação estipulada para a Oficina realizada em Uruana. Esta apresentou algumas 

modificações se comparado à desenvolvida em Orizona. Tais mudanças ocorreram no intuito 

de dinamizar os conteúdos explanados. 
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Quadro 26. Programação da Oficina Regional realizada em Uruana (GO), Goiás, 2018. 

HORÁRIO 
TEMA 

CENTRAL 
PERGUNTAS/ CONTEÚDOS GUIAS METODOLOGIA RESPONSÁVEL 

8:30h às 8:45h ABERTURA/ CREDENCIAMENTO 

8:45 às 9h 

- O que faz o 

CECANE UFG? 

 

- A Agricultura 

Familiar e o PNAE 

 

-  O que é o CECANE UFG ? 

 

- Por que fortalecer a agricultura familiar nos municípios? 

- Quais os objetivos do PNAE? Como é feito o repasse de recursos? 

- O CAE no controle social: como o agricultor(a) familiar pode 

participar? 

Exposição Dialogada CECANE UFG 

9h às 9:45h 

Associativismo e 

cooperativismo e a 

comercialização 

para o PNAE 

- Como criar cooperativas e associações? Quais as diferenças entre 

essas organizações?  

- A comercialização de alimentos da agricultura familiar para o 

PNAE. 

Exposição Dialogada 

José Araújo, Janete Alves 

e Maria Lima (EMATER) 

Mediadora: Joseane 

9:45 às 10h LANCHE DA MANHÃ 

10h às 12h 

Inspeção sanitária 

de alimentos: 

conversa com 

AGRODEFESA, 

MAPA e VISA 

Goiás. 

- Quais os passos para regularizar os produtos processados de 

responsabilidade da VISA, MAPA e AGRODEFESA? 

- Como é o processo de instalação do Serviço Municipal de 

Inspeção Sanitária? 

- Como o agricultor familiar pode adquirir o selo do SIM, SIE ou 

SIF? 

Roda de Conversa 

Paulo Roberto 

(AGRODEFESA), Ana 

Claúdia (MAPA) e  

Cláudia (VISA Goiás) 

Mediadora: Joseane 

12h às 13:30h ALMOÇO 

13:30h às 14:15h 

Rotulagem, 

Embalagem e 

armazenamento de 

alimentos. 

- O que fazer para rotular os alimentos da agricultura familiar?  

- Quais as alternativas de embalagem, acondicionamento e 

transporte de alimentos para a agricultura familiar? 

Exposição Dialogada 
Cláudia (VISA Goiás) 

Mediadora: Joseane  

14:15h às 15h 
Produção orgânica 

de alimentos 
Alimentos orgânicos: uma estratégia possível? Exposição Dialogada 

Ana Paula (Núcleo de 

Estudos em Agroecologia) 

Mediadora: Joseane 

15h às 15:45h 

Compartilhando 

Experiências do 

PNAE em Goiás 

- Compartilhamento de experiências exitosas sobre a 

comercialização da AF entre municípios. 
Roda de Conversa 

 

Mediadoras: Joseane e 

Maria Irene 

 

15:45h às 16h AVALIAÇÃO, LANCHE E ENCERRAMENTO 
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Descrevemos abaixo os conteúdos apresentados pelos palestrantes e os 

questionamentos realizados pelos participantes sobre cada uma das temáticas: 

 

1) CECANE 

 

A  exposição limitou-se à apresentação das atividades desenvolvidas pelo 

CECANE/UFG, e informações sobre os projetos em andamento, como também os resultados 

deste pesquisa. Diferente do empregado em Orizona, os dez passos para a compra da 

alimentos da agricultura familiar foi abordado pelo extensionista da EMATER. 

 

2) PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS NO PLANEJAMENTO E 

ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA O PNAE. 

 

 A exposição foi realizada por extensionista da EMATER, que deu  orientações sobre a 

constituição de associações e cooperativas, e enfatizou que os técnicos da EMATER estão à 

disposição para orientar e acompanhar os agricultores neste processo. 

Ressaltou-se as normas de execução do programa e a importância da articulação das 

organizações envolvidas para conhecimento e apresentação dos produtos na região, e 

posterior elaboração de cardápio e chamada pública, de acordo com a produção local. Os 

demais assuntos tratados foram semelhates àqueles apresentados em Orizona (GO). 

 

2.1 QUESTIONAMENTOS 

 

Critérios de participação na chamada pública:  agricultor disse que para participação em 

alguns editais é exigido tempo mínimo de constituição da cooperativa ou associação. A 

dúvida é se para comercializar no PNAE também tem essa exigência. Foi esclarecido que este 

não é um critério exigido pelas normativas do PNAE, havendo a necessidade da DAP Jurídica 

e demais documentações específicas pela grupos formais. 

 

Acompanhamento da origem dos produtos entregues: agricultora questionou de quem é a 

responsabilidade em verificar se os produtos realmente são produzidos por quem venceu a 

chamada pública? A dúvida foi reforçada por muitos dos participantes, e após vários 
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depoimentos, o questionamento foi saber a quem recorrer quando é identificado que a 

produção não é própria? Os participantes contribuíram com a apresentação de alternativas de 

ações da entidade executora e também da sociedade. Comentou-se que para evitar este 

problema a prefeitura deve ter uma equipe de fiscalização no momento de fechamento dos 

contratos. Em casos de dúvida, esta equipe deve realizar visita à propriedade e averiguar as 

condições de produção. Um técnico da EMATER ressaltou ainda que na DAP não consta as 

atividades desenvolvidas na propriedade, e que realmente é preciso mais informações para 

garantir que a produção é própria. De forma resumida: quando identificado irregularidade,  

deve-se procurar primeiramente a entidade executora, e caso não resolva o problema deve ser 

apresentado ao Ministério Público.  

 

3) REGISTRO DE AGROINDÚSTRIAS 

 

 Neste momento explanou-se sobre as mesmas questões apresentadas em Orizona 

(GO). Assim optamos por ressaltar aqui apenas as informações diferenciadas.  O 

representante da AGRODEFESA ressaltou que a instituição trabalha com o produtor 

(fornecedor de matéria prima para indústria) e o empresário (proprietário da agroindústria). 

Ainda que a mesma pessoa desenvolva as duas atividades, algo comum na agricultura 

familiar, este será tratado pela AGRODEFESA como desempenhando funções distintas, de 

produtor e empresário. Assim,  serão aplicados cadastros distintos na AGRODEFESA, com 

obrigações específicas para cada atividade desenvolvida.  Na fala do representante do MAPA, 

detalhou-se os critérios para registro de agroindústrias de processamento de frutas para 

produção de polpa. 

 

3.1) QUESTIONAMENTOS 

 

Agricultor de produção artesanal precisa de registro? Sim. Existem normativas que 

reduzem exigências em termos de infraestrutura, mas no que tange às análises para 

certificação de qualidade, são as mesmas para produtos convencionais.  
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Quais os procedimentos para adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária (SUASA)? O representante do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) deve 

encaminhar ofício para AGRODEFESA, solicitando uma visita prévia. Nesta será orientado 

quanto as exigências para equivalência dos serviços e obtenção do selo do SISBI-POA. 

 

Registro de polpa de frutas:  agricultor solicitou esclarecimentos sobre o registro de polpa 

de fruta, e foi informado que para cada polpa é exigido um registro. 

 

4) ROTULAGEM E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS E AGROECOLOGIA 

 

 As duas exposições seguiram o mesmo conteúdo apresentado em Orizona.  

 

4.1) QUESTIONAMENTOS  

  

 Qual o tempo para obtenção da certificação de produção orgânica ? A partir do 

momento que é levantado o histórico da área, feito por um agrônomo, é necessário passar 

pelo período de transição que dura em média dois anos. Posteriormente a certificadora irá 

solicitar as análises para comprovação que a área está dentro dos parâmetros exigidos para 

produção orgânica.   

 

5) TROCA DE EXPERIÊNCIAS  

 

 A princípio o grupo não quis participar, mas com insistência houve uma boa 

participação. Uma das contribuições foi sobre o percentual de compra da agricultura familiar. 

Ressaltou-se que o  município pode desenvolver ações que promovam a compra de produtos 

da agricultura familiar para além dos 30% mínimos, definidos em Lei. Umas das ações 

propostas foi a implantação do SIM, para inclusão na Chamada Pública de produtos de 

origem animal.  
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 Um participante fez uma observação sobre os benefícios gerados pelo PNAE, em 

relação ao estímulo à diversificação da produção, a melhoria aa renda das famílias e a fixação 

dos agricultores no campo (minimizando o êxodo rural). 

 No depoimento de um agricultor do município de Carmo do Rio Verde enfatizou-se 

que a Entidade Executora precisa melhorar a divulgação do PNAE e da Chamada Pública 

para ter mais produtores fornecendo para alimentação escolar. 

 Os representantes da secretaria de educação do município de Goianésia apresentaram 

a experiência do desenvolvimento da política no município. Atualmente, a produção da 

agricultura familiar é bastante diversificada, o que possibilita percentual de aquisição acima 

dos 30%. Com a implantação do SIM, foram somados à esta diversidade, os produtos de 

origem animal. Para ampliação do programa no município a prefeitura disponibilizou um 

veículo refrigerado para entrega dos produtos nas escolas. O uso do caminhão proporcionou 

entrega melhor organizada e os produtos chegam as escolas com maior qualidade.  

 Os agricultores que fornecem para Goianésia se organizaram a partir da feira da 

agricultura familiar, e com a comercialização para o PNAE, houve a necessidade de se 

organizaram em grupo formal (cooperativa), constituído em 2012. Atualmente, a cooperativa 

faz a gestão da produção e organização da entrega dos produtos. A logística é a seguinte: os 

agricultores entregam os produtos na sede da cooperativa, e posteriormente o caminhão 

recolhe e faz a entrega nas escolas. Em sistema de rodízio, sempre um agricultor acompanha 

as referidas entregas.  

 Em relato, extensionista da EMATER informou que foi aprovado projeto, em edital do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), para aquisição de caminhão com baú 

refrigerado e uma motocicleta com baú para os municípios de Rubiataba e Santa Isabel, sendo 

as cooperativas gestora dos bens. 

 Participantes apresentaram a importância da implantação do SIM, que possibilita a 

comercialização de uma variedade maior de produtos. Fizeram a observação da necessidade 

de articulação dos agricultores para implementação dos serviços de inspeção pelo poder 

público. Foi informado que em Ceres foram aprovados a Lei e o Regulamento, porém ainda 

não está em funcionamento, uma vez que o poder público argumenta que o custo de 

manutenção é muito alto. Nesse caso, foi apresentado por outro participante da oficina, a 

possibilidade de constituição de consórcio entre os municípios para diminuição dos custos. 
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6) AVALIAÇÃO DA OFICINA, SEGUNDO OS PARTICIPANTES 

 

 A dinâmica de avaliação realizada em Orizona foi idêntica à aplicada em Uruana. 

Considerou-se como pontos positivos o conhecimento adquirido com palestrantes 

capacitados, e a linguagem acessível. O conteúdo e material disponibilizado foi considerado 

adequado, e mesmo sendo extenso foi considerado proveitoso. A oportunidade de conhecer a 

realidade de outros municípios também ressaltou-se como algo positivo. Uma sugestão foi 

criar um canal de comunicação, no WhatsApp, para esclarecimentos. 

 As sugestões para melhorar as próximas atividades foram: iniciar pontualmente; 

oferecer cadeiras mais confortáveis; assunto extenso para tempo reduzido. Sugeriu-se: que na 

definição dos conteúdos priorizar os dez passos para implementação do PNAE; incluir 

dinâmicas de interação; incluir como parceiros os Sindicatos de Trabalhadores (as) Rurais. . 

Enfatizou-se que seria importante ter maior participação dos produtores e que as prefeituras 

deveriam colaborar com a mobilização dos mesmos.  

 

3.12.3 Avaliação da oficina, segundo equipe do CECANE UFG 

 

 Após avaliação da primeira oficina a equipe do CECANE UFG propôs algumas 

adequações para segundo o encontro. Para evitar a formação de fila no credenciamento, 

ocorrido em Orizona, o mesmo foi dividido em duas duplas, que direcionavam a coleta de 

assinaturas e entrega de kits para atores diferenciados. Desta forma, agilizou-se o processo 

sem formação de fila.  

 Observamos em Orizona que após o almoço muitos representantes da Entidade 

Executora foram embora e não participaram das exposições decorridas no período vespertino. 

Neste sentido, a fala do representante da EMATER não pode ser vivenciada por parte deste 

público. Desta forma, na oficina realizada em Uruana, decidiu-se antecipar tal momento para 

o período da manhã, por considerar um conteúdo importante de ser vivenciado pelas 

Entidades Executoras para ampliação das compras do PNAE nos municípios. Verificarmos 

ainda que a adesão no período matutino foi maior. 

 De acordo com as avaliações dos participantes, as palestras propostas atenderam as 

expectativas do público durante os dois encontros. A linguagem dos palestrantes foi acessível, 
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sendo elogiada pelo público. O conteúdo, que foi previamente pactuado pela equipe do 

CECANE UFG com os parceiros, foi apresentado de acordo com o solicitado. As palestras 

foram disponibilizadas pelos parceiros e repassados aos participantes, mediante solicitação 

(presencial ou via endereço eletrônico). 

 A maior dificuldade encontrada foi o controle do tempo de fala dos palestrantes. 

Normalmente, os primeiros estenderam seu tempo de exposição e os que ficam para o final, 

precisaram acelerar, principalmente, nas palestras ministradas pela manhã. Assim, 

entendemos que  será preciso readequar a metodologia das oficinas para eu haja uso adequado 

do tempo pelos palestrantes, ou reduzir os conteúdos à serem discutidos. 

 Outra dificuldade foi a realização de abertura na oficina de Uruana, pois tomou muito 

tempo da atividade, diminuindo o tempo de fala dos palestrantes e também do intervalo de 

almoço. A recomendação é que seja evitado este momento, pois o atraso é inevitável, ou na 

espera por autoridades, e/ou organização do espaço, entre outros desgastes desnecessários. 

 Nas duas oficinas houve participação de todos os atores previamente definidas, ainda 

que não tivesse comparecido de todos os representantes convidados por município. A oficina 

realizada em Orizona apresentou maior adesão da agricultura familiar em relação a Uruana. 

Em contraponto, os técnicos da EMATER e  fiscais da VISA da região de Uruana 

participaram em maior número. 

 Os participantes da oficina em Orizona participaram com maior facilidade dos espaços 

destinados às perguntas e nos momentos de troca. Em Uruana foi necessário maior insistência 

das moderadoras para início da participação, todavia, posteriormente motivaram e 

contribuíram com sugestões e depoimentos. 

 

4. ASSESSORIA 

 

4.1 ASSESSORIA À DISTÂNCIA  

 

 A assessoria à distância foi realizada com os participantes das Oficinas. Dos mais de 

170 participantes do produto, selecionamos 90 pessoas, de acordo com a representação dos 

municípios pelos seguintes atores: um representante da secretaria da educação; um 

representante do setor de compras; um nutricionista; o agricultor familiar individual; um 



 

 

91 

 

 

representante da cooperativa e/ou associação; um representante da VISA municipal; um 

representante da EMATER local. Em seguida, apresentaremos uma síntese das respostas por 

município. No Apêndice Q é possível obter maior detalhamento sobre as respostas fornecidas 

pelos participantes das Oficinas regionais. 

  

GRUPO 1 

APARECIDA DE GOIÂNIA 

Participaram nutricionista RT e representante da secretaria de educação. Estes apresentaram 

aspectos bastante semelhantes dos desdobramentos da Oficina no município. Relataram que 

houve fortalecimento do diálogo entre os envolvidos no processo da chamada pública, que 

inseriram o cronograma de entrega no edital, declinou-se o preço como critério de seleção, 

passaram a realizar a pesquisa de preço para determinação de valor de compra dos gêneros 

alimentícios, e observaram a necessidade de realizar mais de uma chamada pública por ano. 

Foi possível perceber nos discursos que há diálogo entre os atores envolvidos no processo de 

comercialização para o PNAE. 

BELA VISTA 

Participaram representantes da VISA Municipal, da secretaria de educação e de uma 

cooperativa. Os participantes relataram que a Oficina ampliou os conhecimentos e esclareceu 

dúvidas em relação à inspeção sanitária de alimentos, e de aspectos da chamada pública. 

Ressaltaram que a participação da secretária de educação foi importante para aproximá-la das 

demandas da alimentação escolar. Sugeriu-se a participação de representantes do CAE em 

ações futuras. Enfatizaram ainda, que houve melhora do diálogo entre EEx e agricultores 

familiares, permitindo que os últimos fossem ouvidos e  não colocassem nos editais preços 

defasados. 

CALDAS NOVAS  

Participaram nutricionista RT, representante do setor de compras. A nutricionista relatou que 

já tinha conhecimento sobre os assuntos trabalhados, exceto sobre o processo de 

regularização da polpa de fruta. Enfatizou que a Oficina foi direcionada aos agricultores, e 
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sugeriu que durante as formações fossem realizados momentos diferentes para EEx e 

nutricionista. O representante do setor de compras acrescentou que conseguiram realizar 

reuniões com agricultores e planejar de forma mais eficaz a compra dos alimentos, de acordo 

com o que é produzido pelos agricultores familiares do município.  

CRISTALINA 

Participaram representantes de uma cooperativa, da EMATER local, da VISA Municipal, do 

setor de compras e nutricionista RT. A EMATER relatou que parece haver processos 

irregulares de seleção dos produtores na região, e isso dificulta o diálogo entre os atores. O 

setor de compras informou que repassaram as informações obtidas nas oficinas para o 

secretário da agricultura familiar, para auxiliar na adequação dos produtos de acordo com as 

recomendações do PNAE. A nutricionista disse que a oficina ficou desfocada, e tratou 

somente de assuntos relacionados à agricultura familiar. Sugeriu que as temáticas poderiam 

ser direcionadas a atores específicos. 

GAMELEIRA DE GOIÁS 

Participaram representante da secretaria de educação e a nutricionista RT. Relataram que a 

Oficina foi muito esclarecedora e que, para o ano de 2019, colocarão o cronograma de entrega 

dos alimentos nos editais das chamadas públicas de forma bastante evidente.  

IPAMERI 

 Participaram representantes da EMATER local, VISA Municipal, a nutricionista RT e uma 

agricultora individual. Estes relataram que a oficina foi um momento rico em troca de 

informações, esclarecedor e bastante proveitoso. A nutricionista ressaltou como 

desdobramento que realizou pesquisa a respeito das DAPs/agricultores do município. Esse 

mapeamento foi entregue às escolas, que realizam a compra dos alimentos. A agricultora 

salientou que a oficina deixou claro: os direitos e deveres do fornecedor e do comprador; os 

critérios de seleção dos fornecedores, descrito no edital da chamada pública; e sobre a 

produção agroecológica/orgânica. Elucidou ainda que melhorou a comunicação com os 

representantes do município que estiveram presentes na Oficina.  
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LEOPOLDO DE BULHÕES 

Participou apenas o representante da VISA Municipal. Este enfatizou que não conseguiu 

aplicar os conhecimentos adquiridos da Oficina, porque estão muito dependentes da 

articulação com outros atores. Contudo, reforçaram que irão tentar aplicar. 

ORIZONA 

Participaram a nutricionista RT, um agricultor individual e representante de uma associação. 

Apenas o agricultor individual respondeu que a Oficina não foi produtiva/efetiva. Este 

enfatizou que o município cessou a compra dos ovos que ele produz, uma vez que não eram 

registrados e, assim, dificultou o escoamento da produção. Em relação aos desdobramentos da 

formação, a nutricionista elencou os seguintes pontos: conseguiram encaminhar o do registro 

de ovos, uma vez que eram adquiridos sem serem submetidos à inspeção sanitária; 

fortaleceram a articulação/comunicação entre a EEx e os agricultores; começarão a lançar 

mais de um edital de chamada pública por ano. Já a associação relatou que têm feito reuniões 

periódicas para adequar tudo o que foi repassado nas oficinas. Além disso, informou que a 

formação auxiliou na compreensão sobre registro e regularização de polpa de frutas, que é um 

dos produtos que começarão a comercializar.  

PIRES DO RIO 

Participaram representantes da secretaria de educação, da VISA Municipal, da cooperativa, da 

EMATER local e nutricionista RT. Enquanto desdobramentos da Oficina relataram que:  

compreenderam como são estabelecidos os preços (médios) dos produtos na chamada 

pública; repassaram os conhecimentos obtidos para as merendeiras do município, 

principalmente com relação a não padronização de alimentos da agricultura familiar, em 

termos de formato, tamanho, sendo importante enfatizar na qualidade do produto e não na 

aparência; estão orientando os agricultores individuais a integrarem cooperativas/associações; 

houve sensibilização da secretária de educação e de membros do CAE para apoiar a compra 

de alimentos da agricultura familiar; estão orientando os agricultores sob o 

planejamento/organização da produção.  

SILVÂNIA 
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Participaram dois agricultores individuais, a nutricionista RT e representante da EMATER 

local. Os agricultores relataram que conseguiram ampliar seus conhecimentos, e sanar 

dúvidas, principalmente em relação ao registro de produtos nos órgãos de inspeção sanitária. 

Enfatizaram ainda que estabeleceram contato com outros municípios, 

cooperativas/associações, sendo este um estímulo para aumentar a sua produção/venda. A 

nutricionista elencou como um dos pontos positivos a interação com outras pessoas 

envolvidas com o PNAE. A EMATER disse que não conseguiu aplicar os conhecimentos 

apreendidos na formação, uma vez que trabalham sob demanda, e esses não têm sido 

demandados.   

PIRACANJUBA  

Participaram representante do setor de compras e nutricionista RT. O representante do setor 

de compras relatou que estão desenvolvendo ações para ampliar a compra, e passaram a 

adquirir alimentos de uma cooperativa e de um agricultor familiar. Ambos disseram que a 

oficina foi direcionada aos agricultores familiares, e nesse sentido não foi muito proveitosa 

para as suas atuações profissionais. A nutricionista relatou que não agregou conhecimentos 

com a participação na formação, uma vez que aplicavam todos os aspectos tratados. 

VIANÓPOLIS 

Participou apenas uma agricultora individual. Esta relatou que a comunicação com EEx está 

ocorrendo de modo mais efetivo.  

CRISTIANÓPOLIS 

Participou apenas um agricultor individual. Este ressaltou que não conseguiu aplicar as 

questões discutidas na Oficina. Alguns aspectos que dificultam a efetivação de tais 

desdobramentos é: não estarem sendo assessorados; a desarticulação entre os diferentes atores 

e a deficiência do trabalho em conjunto; e a falta de proatividade, uma vez que um fica 

esperando o outro. Para ele a oficina sanou dúvidas importantes. 

 

GRUPO 2 
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CARMO DO RIO VERDE 

Participaram representantes da EMATER local e da VISA Municipal. A EMATER relatou 

que a Oficina foi esclarecedora. A VISA disse que ainda não conseguiu colocar em prática 

questões relacionadas à Oficina, porque ainda estão em fase de planejamento de ações que 

ocorrerão em longo prazo, como a implantação do SIM no município. Reforçaram ainda a 

necessidade de participação da EEx, para que seja possível a efetivação destas propostas. 

CERES 

Participaram representantes da VISA Municipal, da secretaria de educação, da EMATER 

local, de duas cooperativas, e a nutricionista RT. A VISA relatou que informaram aos 

feirantes sobre a possibilidade de comercialização para o PNAE, e os orientou a integrarem 

em cooperativas. A nutricionista disse que, a partir da oficina, conseguiu obter a relação de 

agricultores da região, o que facilitou o seu trabalho. A representante da secretaria de 

educação relatou que para a próxima chamada pública alterarão o critério de seleção dos 

fornecedores (não será mais o preço), e realizarão a pesquisa de preço incluindo feirantes e 

cooperativas. As cooperativas relataram que serão modificadas questões que estavam em 

desconformidade com as normativas do PNAE nos próximos editais, e que estes serão melhor 

divulgados. Ressaltaram ainda que a comunicação com EEx está ocorrendo de formais mais 

efetiva. A EMATER informou que repassou os conhecimentos para os agricultores da região, 

e que a Oficina auxiliou na adequação para implantação do SIM.  

GOIANÉSIA 

Participaram representantes da VISA Municipal, da secretaria de educação e da EMATER 

local. A VISA Municipal relatou que não conseguiu aplicar os conhecimentos construídos na 

Oficina. Já a secretaria de educação informou que aplicavam as informações fornecidas na 

formação no município, contudo conseguiu aprimorá-las. A EMATER informou que realizou 

reunião com uma cooperativa do município e utilizou os materiais disponibilizados pelo 

CECANE UFG para sanar dúvidas.  

ITAUÇU 
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Participaram representantes da EMATER local, de uma cooperativa, da secretaria da 

educação e nutricionista RT. A EMATER relatou que não conseguiu aplicar os 

conhecimentos adquiridos por falta de recursos humanos. Os outros participantes relataram 

que conseguiram agilizar a liberação de documentos pra registro de polpa de frutas e realizar 

o mapeamento dos agricultores da região. A secretaria de educação e a nutricionista disseram 

que a oficina foi direcionada aos agricultores, e a última sugeriu realizar uma oficina sobre 

elaboração de cardápios.  

ITAGUARU 

Participou apenas um representante da secretaria de educação. Este relatou que a oficina 

esclareceu dúvidas e que conseguiu repassar as informações obtidas na formação para a 

nutricionista e agricultores. 

ITAPURANGA 

Participaram representante da EMATER local e a nutricionista RT. Ambos disseram que 

conseguiram desdobramentos com a oficina. A EMATER relatou que estão sanando dúvidas 

dos agricultores. A nutricionista ressaltou que a oficina foi muito boa para interagir com 

outras pessoas e compartilhar conhecimentos. 

RIALMA 

Participaram representantes da secretaria de educação e a nutricionista RT. A secretaria 

relatou que estão atentos com relação à obrigatoriedade da compra de 30% de alimentos da 

agricultura familiar e sobre a legalidade e qualidade dos produtos. A nutricionista disse que 

está realizando assessorias em reuniões com o CAE e visitando as escolas.  

FAINA 

Participaram representantes do setor de compras, da EMATER local e uma agricultora 

individual. A EMATER ressaltou que estão intensificando ações que estimulem a produção. 

Enfatizou ainda que a Oficina foi bastante explicativa, principalmente com relação à 

regularização das polpas de frutas. A agricultora informou que a comunicação com a EEx 

tornou-se mais efetiva.  
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URUANA 

Participaram dois agricultores familiares, representantes da secretaria de educação, do setor 

de compras, da EMATER local e a nutricionista RT. Um agricultor familiar disse que a 

oficina não apresentou novidades. O outro agricultor disse que com a Oficina esclareceu 

dúvidas sobre as regulamentações para comercialização de polpa de frutas. O setor de 

compras ampliou as compras de alimentos da agricultura familiar, e fortaleceu a comunicação 

com os agricultores. A EMATER sanou dúvidas sobre os critérios de seleção dos 

fornecedores, e que estão aplicando os conhecimentos adquiridos para auxiliar os agricultores 

nos momentos em que os editais são publicados. A nutricionista está auxiliando, esclarecendo 

dúvidas dos novos agricultores selecionados no edital.  

RIANÁPOLIS 

Participaram representantes do setor de compras, da EMATER local e a nutricionista RT. Em 

relação aos desdobramentos pós oficina, relataram que: contataram novos agricultores do 

município; sanaram dúvidas dos agricultores que não compareceram à formação. A 

nutricionista ressaltou que a formação não teve muito enfoque na sua atuação no PNAE.  

GOIÁS 

Participaram a nutricionista RT e representante da secretaria de educação. Ambos relataram 

que a oficina sanou diversas dúvidas, e acrescentou conhecimentos sobre o armazenamento 

dos produtos nas escolas. Contudo, disseram que ainda não conseguiram executá-los. 

ITABERAÍ 

Participaram representante da EMATER local e a nutricionista RT. A EMATER relatou que 

estão aplicando os conhecimentos adquiridos de acordo com que são publicadas as chamadas 

públicas. Sugeriu que em uma nova formação aprofunde na questão da organização dos 

agricultores em cooperativas/associações e integrar os profissionais das escolas para 

esclarecer sobre a deliberação dos preços de compra/venda nos editais da chamada pública. 

Para a nutricionista a oficina não acrescentou novos conhecimentos.  
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4.2 ASSESSORIA PRESENCIAL 

 

 A assessoria presencial ocorreu com os parceiros na execução das Oficinas Regionais. 

Para este momento, solicitamos reunião da equipe do CECANE com MAPA, EMATER 

Goiás, MAPA, NEA, AGRODEFESA e VISA Goiás. Somente a representa da VISA Goiás 

não pode comparecer. Para este momento questionamos: como foi a experiência de 

participação nas Oficinas Regionais; e quais sugestões poderiam apresentar para 

repensarmos a execução do produto para 2019.  

 Em relação à participação foi relatado: 

 

MAPA:  Tem-se dúvida sobre a efetividade desse tipo de ação, uma vez que são pontuais, que 

já desenvolvem a vários anos e não consegue ver efetividade. Ressaltou ainda que apenas dois 

agricultores entraram em contato com o MAPA para verificar a questão do registro de polpa 

de frutas. 

EMATER Goiás: Esse tipo de ação e o tema da exposição (cooperativismo e associativismo) 

já vem sendo desenvolvida a anos, e conseguem visualizar mudanças importantes. Contudo, 

salientaram que são mudanças progressivas, que demandam tempo, mas que essas atividades 

auxiliam na sensibilização dos diferentes atores que atuam no PNAE, principalmente os 

agricultores. 

NEA: Essas atividades são muito importantes e que três produtores entraram em contato, em 

busca de auxílio para iniciar a produção orgânica e agroecológica.  

AGRODEFESA: a representante que compareceu à reunião não participou da oficina. Nesse 

sentido, não pôde se posicionar. 

 

 No que tange às sugestões para 2019: 

 

MAPA: O período da oficina poderia ser dividido em um momento com todos os atores, e 

posteriormente, ser estruturado em oficinas simultâneas com diferentes temáticas que 

envolvem, por exemplo, a inspeção sanitária de produtos de origem animal,  polpa de frutas, 

etc. Nesse sentido, o local onde será realizada a Oficina deverá ter salas e um espaço amplo 
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para comportar todos os participantes. Além disso, parabenizou o CECANE UFG por realizar 

a assessoria, que é de funcamental importância para (re)planejar ações futuras. 

 EMATER Goiás: Poderia reduzir o número de temáticas abordadas, e com isso conseguiria 

aprofundar melhor nos temas e ampliar o espaço para discussão/questionamento. Além disso, 

precisamos pensar melhor na estratégia de mobilização dos agricultores familiares para 

participarem desse momento.  

NEA: Ampliar espaço para  discussão e  proporcionar espaços mais práticos, como por 

exemplo, o acesso ao sistema do MAPA de registro de polpa de frutas, on line, no momento 

das oficinas.  

 

5.  CONCLUSÃO  

  

 A estratégia metodológica utilizada  pelo CECANE UFG para estruturação do 

diagnóstico foi bastante acertiva. Um dos pontos positivos da coleta de dados foi a adesão de 

92% das secretarias de educação e nutricionistas, 80% dos agricultores familiares e 68% dos 

escritórios da EMATER aos questionários. Além disso, 80% dos municípios encaminharam 

as documentações do processo de chamada pública e os cardápios. Apesar de não 

conseguirmos informações de todos os atores, participaram representantes de todos os 

municípios.  

 Contudo, encontramos dificuldade de compreensão e desencontro de informações em 

algumas respostas enviadas. Entendemos que parte destas deve-se ao modo como as 

perguntas foram formuladas, gerando ambiguidade. Além disso, optamos por respostas 

dissertativas em todas as questões. Em algumas destas, como a de definição de preço presente 

no formulário das secretarias de educação, poderíamos ter optado por respostas objetivas. 

Assim, temos como desafio a reestruturação do questionário para novas utilizações. 

 Observamos que muitos entraves elencados poderiam ser solucionados com o 

fortalecimento da comunicação e articulação entre os atores do PNAE. Temos como exemplo  

a não realização do mapemanento de produção pela entidade executora, solicitando nos 

editais alimentos que não são produzidos localmente. Essa prática dificulta a participação dos 

agricultores na chamada pública, podendo inviabilizar a comercialização. Assim, a 
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desarticulação entre secretarias de educação, nutricionistas, agricultores familiares e 

assistência técnica local, comprometem funcionamento do programa.  

 Além disso, ressaltamos que há nos municípios resistência dos agricultores familiares 

em se organizarem em grupos formais. Isso dificulta a venda para o PNAE, uma vez que esse 

mercado exige eficiente gerenciamento da produção, pela necessidade  do fornecimento 

contínuo de alimentos definidos no contrato de venda. Alguns dos problemas citados, como 

dificuldade com a entrega, baixa produção e a incipiente compreensão das normativas do 

programa poderiam ser minimizados com esta articulação em grupos formais.  

 A articulação em grupos formais também possibilita a expansão do potencial de 

produção e de venda. Dados evidenciaram que há de certa forma um “monopólio” de 

cooperativas nesse mercado,  nos municípios  participantes . Essa forte articulação acaba por 

desfavorecer, em certa medida, a produção local, uma vez que existem municípios onde os 

agricultores não estão organizados e não conseguem ou têm receio de acessar a venda para o 

PNAE. 

Verificamos que há dificuldade da entidade executora em elaborar os editais de 

chamada pública, e os contratos de venda, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 4 de 

2015.Ao mesmo tempo, nenhum dos agricultores familiares, tanto inviduais quanto 

organizados em grupos formais, conseguiram entregar contratos de venda em consonância 

com a normativa citada anteriormente. Esta dificuldade com questões burocráticas do 

processo de comercialização, incluindo o acesso às documentações solicitadas nos editais, foi 

reforçada nas respostas obtidas nos questionários de todos os atores.  

Os órgãos de assistência técnica local nos municípios, como a EMATER, auxiliam 

nesse processo de comercialização por prestarem assessoria aos agricultores 

familiares.Apesar da EMATER estar bastante fragilizada no estado de Goiás, nos municípios 

em que vêm desenvolvendo atividades voltadas para a venda institucional (PNAE), minimiza-

se a chance de problemáticas nesse âmbito.  

No que se refere a demanda da alimentação escolar, a partir dos alimentos presentes 

nos cardápios, verificamos que grupos de alimentos produzidos pela agricultura familiar, 

como os tubérculos, legumes e verduras, frutas, carnes e ovos estão presente na maioria nos 

cardápios. Os produtos industrializados, ultraprocessados, que estão incluídos no grupo de 

alimentos restritos também estiveram bastante representados, mesmo que em baixas 
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frequências. O consumo desses alimentos poderiam ser substituído por produtos da 

agricultura familiar.  

Diante das questões supracitadas, estruturamos a nossa proposta de programação para  

as oficinas. A representatividade de todos os municípios nas etapas de diagnóstico, 

possibilitou adequarmos esse momento às demandas do público-alvo, desde os conteúdos até 

a escolha de metodologias (ativa) que se adequassem a todos os participantes. Buscamos 

selecionar como temáticas centrais as problemáticas mais citadas nas respostas e na aplicação 

dos questionários. Esperamos, com auxílio dos parceiros e do público, configurar a oficina  

como espaço deflagrador de processos reflexivos, que vai de encontro a proposição de 

soluções para as problemáticas vivenciadas no cotidiano desses sujeitos, no âmbito do PNAE. 

 As oficinas configuraram-se em momentos de formação e troca de experiências, que 

colaboram para ampliação e aperfeiçoamento da comercialização de produtos da agricultura 

familiar para alimentação escolar. A participação dos atores de municípios distintos 

envolvidos na execução do PNAE, apresentou os diversos níveis de desenvolvimento que os 

municípios se encontram. A troca de informações sobre atividades que deram certo, ou não, 

pôde contribuir com a melhoria dos serviços prestados por diferentes municípios. Neste 

momentos representantes da agricultura familiar puderam conhecer ainda outras formas de 

produção (orgânica e agroecológica), e que também são viáveis.  

 Diante da riqueza da troca de saberes que as oficinas proporcionam, sugerimos que 

essas atividades devem estar presentes no planejamento do FNDE para formação continuada 

dos atores envolvidas na execução do PNAE. No caso de replicação das Oficinas Regionais, 

sugerimos que os CAEs sejam convidados, pois fazem parte do processo fiscalizatório, que 

muito foi questionado nas oficinas. 

 No que tange a assessoria à distância, os participantes relataram que conseguiram: 

fortalecer a articulação/reconhecimento entre os diferentes atores envolvidos no PNAE; 

adequar os editais da chamada pública, principalmente, no que se refere aos critérios de 

seleção dos fornecedores e preço de aquisição dos produtos; auxiliar na articulação dos 

agricultores familiares em grupos formais.  

 Outro ponto importante foi que grande número dos nutricionistas dizeram que a 

oficina não foi proveitosa. Justificaram que já tinham conhecimento sobre o assunto, e que as 

temáticas não foram direcionadas à esse profissional. Por meio deste relato é possível 
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verificar incipiente compeensão, por parte desses profissionais, sobre seu papel central na 

execução do PNAE, inclusive com relação ao processo de aquisição de alimentos da 

agricultura familiar, que influencia diretamente na elaboração dos cardápios da alimentação 

escolar. Como sugestão, os nutricionistas solicitaram que as oficinas tivessem momentos em 

separado com nutricionistas e Entidade Executora, sem a presença dos agricultores familiares, 

reforçando o déficit na articulação entre diferentes atores envolvidos no PNAE.  

 Os parceiros na execução das Oficinas Regionais fizeram apontamentos interessantes 

inclusive com relação à efetividade do desenvolvimento desse tipo de ação. Foi possível 

verificar que há um anseio por resultados imediatos e com extensa repercussão. Contudo, 

ressaltou-se que tais ações estimulam, fortalecem espaços dialógicos, de sensibilização dos 

diferentes atores e que esse é um processo gradual, que exige maior continuidade das ações, 

pra que, de fato, haja transformação da realidade vivenciada nos municípios. Assim, mais 

importante do que o resultado final, estas atividades de propõe a olhar para o processo de 

transformação, reflexivo que poderão resultar, a médio/longo prazo, nos resultados esperados. 

Para 2019 faremos algumas adequações na logística das Oficinas sugeridas pelos parceiros e 

participantes .  

 Sugerimos que o FNDE demande aos CECANEs produtos que dialoguem e 

aprofundem na temática da agricultura familiar no PNAE de modo mais contínuo, uma vez 

que existem diversos entraves, inclusive relacionados a aspectos culturais,  que demandarão 

ações de maior duração junto aos municípios.  
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6. EXECUÇÃO FÍSICA 

 

 Os dados abaixo referem-se às visitas de diagnóstico realizadas nos  dois municípios polo: Uruana e Orizona.  

 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar   

 CECANE-UFG - Prestação de Contas – 2018 

TED nº: 6402 

Produto: Oficinas Regionais para o encontro da demanda da alimentação escolar e produção da agricultura familiar para a boa execução do PNAE 

  

N UF 
Município 

visitado 

Data da 

Visita 

Quant. 

Nutricionist

as 

Quant. 

Gestores 

(representa

nte da 

Secretaria 

de 

Educação) 

Quant. 

Agricultores 

familiares e 

emp. 

Familiar e 

suas 

organizaçõe

s 

Quant. 

Assistênci

a Técnica 

Rural 

Outros Total 

1 GO Orizona 30/05/2018 1 3 14 1 

2 (Professora e 

Agente da 

Comissão Pastoral 

da Terra) 

21 

2 GO Uruana 06/06/2018 1 3 5 2 

4 (Fiscal da VISA 

Municipal, 

Departamento de 

Comunicação, 

Diretor da 

Secretaria do Meio 

Ambiente, 

coordenadora 

pedagógica) 

15 
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As informações abaixo referem-se ao quantitativo obtido na execução das Oficinas Regionais, separado por municípios polo. 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar   

 CECANE-UFG - Prestação de Contas – 2018 

TED nº: 6402 

Produto: Oficinas Regionais para o encontro da demanda da alimentação escolar e produção da agricultura familiar para a boa execução do PNAE 

Número UF Município Polo Data da Oficina Perfil dos Atores Participantes Quantidade de Atores Participantes 

1 

  

GO 

  
Orizona 

  

 Agricultor individual 17 

 Associação 3 

 Cooperativa 11 

 EMATER 11 

22/08/2018 Fiscal da Vigilância Sanitária (Municipal) 12 

 Motorista 1 

 Nutricionista (RT e QT) 11 

 Secretaria de Educação 13 

Setor de compras 6 

TOTAL:  85 

2 

  

GO 

  
Uruana 

  
29/08/2018 

Agricultor individual 

16 Associação 

Cooperativa 

EMATER 16 

Fiscal da Vigilância Sanitária (Municipal) 7 

Nutricionista (RT) 8 

Secretaria de Educação 22 

Setor de compras 5 

TOTAL:  74 
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7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ATIVIDADE 
MÊS DE EXECUÇÃO¹ 

Mar Abr Mai Jun Ago Set Out 

Seleção e treinamento da equipe de pesquisa X X      
Seleção dos municípios participantes  X      
Reconhecimento e estabelecimento parceria com as entidades de 

assistência técnica dos municípios selecionados 
X X X     

Aplicação dos questionários de pesquisa (coleta de dados)   X X    
Elaboração de documentos com a demanda do PNAE nos 

munícipios e produção da agricultura familiar local. 
   X X X  

Contato, definição e organização dos municípios polo que sediarão 

as oficinas 
  X X    

Contato com os municípios participantes  X X X X   
Elaboração dos conteúdos a serem trabalhados nas oficinas    X X   
Elaboração de relatório parcial    X    
Realização das oficinas     X   
Assessoria do produto       X 
Elaboração de relatório final      X X 
 

1 O produto será executado entre o período de 20 de março a 31 de outubro. Entre os dias 06 a 31 de julho não 

houve atividades do projeto. 
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9. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE COMPRA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PNAE 

 

 O questionário deve ser respondido pelo (a) Secretário (a) de Educação do 

município.  

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

  

1. Quantas chamadas públicas foram realizadas pelo município para compra de 

alimentos da agricultura familiar em 2017?  

2. Onde as chamadas públicas foram divulgadas? 

3. Qual o valor gasto em cada chamada pública realizada em 2017?  

4. Quantos agricultores individuais, cooperativas ou associações apresentaram o projeto 

de venda? 

5.  Quantos agricultores individuais, cooperativas ou associações foram selecionados?  

6. Os agricultores familiares, individuais, cooperativas ou associações conseguiram 

apresentar as documentações solicitadas em chamada pública? Se não, descreva que 

documentos não foram apresentados? Por quê? 

7. Como os alimentos descritos em chamada pública foram definidos? 

8. Como o preço apresentado na chamada pública foi definido? 

9. Há coleta e análise de amostras dos alimentos comprados dos agricultores familiares? 

Se sim, como são realizadas?  

10. Houve problemas com relação ao cumprimento do contrato de compra pelos 

agricultores? Se sim, exemplifique o ocorrido. 

11. Houve problemas com relação ao cumprimento do contrato de compra pela Secretaria 

de Educação? Se sim, exemplifique o ocorrido. 

12. Há comunicação/diálogo/aproximação entre a Secretaria de Educação e os agricultores 

familiares? Se sim, como acontece? 
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13.  Que tipo de apoio a prefeitura oferece para a agricultura familiar no município? 

(Descreve com o máximo de detalhes que puder) 

14. Tem Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no município? 

15. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a compra da agricultura familiar pelo 

PNAE no seu município. 

Em relação a essas dificuldades: 

 O que você sugere para superá-las?  

16. Cite, pelo menos, duas potencialidades sobre a compra da agricultura familiar no seu 

município. 

Em relação a essas potencialidades: 

 O que pode ser feito para fortalecê-las?  



 

 

109 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA NUTRICIONISTA 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE COMPRA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PNAE 

 

O questionário deve ser respondido pelo Nutricionista Responsável Técnico pelo 

PNAE no município. 

NUTRICIONISTA RESPONSAVEL TÉCNICO PELO PNAE  

 

1. Que informações você costuma utilizar para seleção dos alimentos que compõem os 

cardápios das escolas? 

2. Você conseguiu estabelecer alguma articulação/relação com os agricultores familiares 

da região? Se sim, como? 

3. Você já participou/participa do processo da chamada pública (elaboração, seleção dos 

projetos de venda dos agricultores, análise das amostras dos produtos a serem adquiridos)? 

Se sim, de que forma? 

4. Quais motivos podem fazer você não comprar da agricultura familiar? 

5. Você sente dificuldade em elaborar o cardápio utilizando alimentos da agricultura 

familiar? Se sim, quais dificuldades? 

6. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a elaboração do cardápio com gêneros 

alimentícios da agricultura familiar no seu município. 

Em relação a essas dificuldades: 

 O que pode ser feito para superá-las?  

7. Cite, pelo menos, duas potencialidades sobre a elaboração do cardápio com gêneros 

alimentícios da agricultura familiar no seu município. 

Em relação a essas potencialidades: 

 O que pode ser feito para fortalecê-las?  
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES DA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

QUESTIONÁRIO AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 O questionário deverá ser respondido por cooperativas e associações da agricultura 

familiar que comercializaram/comercializam para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE).  

AGRICULTORES FAMILIARES 

 

Marque a opção que vocês se enquadram:       (    ) cooperativa                            (    ) 

associação 

 

Nome da cooperativa ou associação: ____________________________________________ 

 

Contato:____________________________________________________________________ 

 

1. Quais alimentos são produzidos?  

2. Quais alimentos são processados por agricultores da cooperativa/associação? 

3. Quais alimentos são comercializados? E onde? 

4. Vocês já venderam para o PAA? Se sim, em que ano? 

5. Que apoio a cooperativa/associação recebe do município?  

6. Os agricultores da cooperativa/associação tem acesso à assistência técnica? Se sim, de 

quem? E que tipo de atividades são desenvolvidas? 

7. Os agricultores da cooperativa/associação produzem alimentos orgânicos ou 

agroecológicos? Se sim, quais? Onde esses alimentos são vendidos? Há diferença de preço 

de um produto convencional? 

8. Que dificuldades tiveram na venda para o PNAE (merenda escolar)?  

9. O que caminhou bem na venda para o PNAE (merenda escolar)? 
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10. Você(s) conhece(m) algum agricultor familiar que participa do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE)? 

11. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a venda de alimentos para o município. 

Em relação a essas dificuldades: 

 O que pode ser feito para superá-las?  

12. Cite, pelo menos, dois pontos positivos sobre a venda de alimentos para o município. 

Em relação a esses pontos positivos: 

 O que pode ser feito para fortalecê-los?  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PARA AGRICULTORES INDIVIDUAIS 

 

QUESTIONÁRIO AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 O questionário deverá ser respondido por agricultor familiar individual que 

comercializaram/comercializam para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

AGRICULTORES FAMILIARES 

 

Nome do agricultor(a) familiar:  _________________________________________________ 

Contato:____________________________________________________________________ 

 

1. Quais alimentos são produzidos pelo(a) senhor(a)?  

2. Quais alimentos são processados pelo(a) senhor(a)? 

3. Quais alimentos são comercializados? E onde? 

4. O senhor(a) já vendeu para o PAA? Se sim, em que ano? 

5. Que apoio o senhor(a) recebe do município?  

6. O senhor(a) tem acesso à assistência técnica? Se sim, de quem? E que tipo de 

atividades são desenvolvidas? 

7. O senhor(a) produz alimentos orgânicos ou agroecológicos? Se sim, quais? Onde 

esses alimentos são vendidos? Há diferença de preço de um produto convencional? 

8. Que dificuldades tive na venda para o PNAE (merenda escolar)?  

9. O que caminhou bem na venda para o PNAE (merenda escolar)? 

10. O senhor(a) conhece algum agricultor familiar que participa do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE)? 

11. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a venda de alimentos para o município. 

Em relação a essas dificuldades: 

 O que pode ser feito para superá-las?  

12. Cite, pelo menos, dois pontos positivos sobre a venda de alimentos para o município. 

Em relação a esses pontos positivos: 

 O que pode ser feito para fortalecê-los?  
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PARA EMATER 

 

QUESTIONÁRIO AGRICULTURA FAMILIAR 

 

O questionário deverá ser respondido por representante da Assistência Técnica de 

Extensão Rural - EMATER do município. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 

  

1. Qual o número de DAPs ativas (jurídicas ou físicas) no município? 

2. Quais alimentos são prioritariamente produzidos no município? 

3. Que atividades têm sido desenvolvidas pela EMATER com agricultores familiares do 

município? 

4. Quais as dificuldades e facilidades vivenciadas no trabalho da EMATER com os 

agricultores familiares do município? 

5. A EMATER desenvolve atividades com os agricultores familiares direcionadas à 

venda institucional (PAA e PNAE)? Se sim, quais?  

 

Caso a resposta da pergunta 5 seja afirmativa, responda as questões 6 e 7. 

 

6. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a venda institucional no município. 

Em relação a essas dificuldades: 

 O que pode ser feito para superá-las?  

7. Cite, pelo menos, dois pontos positivos sobre a venda institucional no município. 

Em relação a esses pontos positivos: 

 O que pode ser feito para fortalecê-los?  
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APÊNDICE F – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DOS MUNICÍPIOS GOIANOS PARTICIPANTES DO PROJETO “OFICINAS 

REGIONAIS”, GOIÁS, 2018 

 

 

Código IBGE 
Município 

²DAP 

Física 

Ativa 

²DAP 

Jurídica 

Ativa 

¹IDH 
³IDEB 

(5º ano) 

³IDEB 

(9º ano) 

¹Nº Alunos 

no ensino 

básico 

¹Nº 

escolas 

¹População 

rural 

(habitantes) 

 

¹População 

urbana 

(habitantes) 

 

¹População 

total 

(habitantes) 

 

5200050 Abadia de Goiás 12 - 0,708 6,1 4,6 2.268 11 1.795  5.081  6.876  

5201405 Aparecida de Goiânia 10 - 0,718 5,6 4,6 72.565 171 464  455.193  455.657  

5203302 Bela Vista de Goiás 367 2 0,716 5,8 5,2 4550 19 6599  17955  24554  

5204508 Caldas Novas 89 - 0,733 5,9 5,2 13459 52 2759  67714  70473  

5205000 Carmo do Rio Verde 211 1 0,713 6,2 5,2 1504 12 1874  7054  8928  

5205406 Ceres 147 1 0,775 6,8 5,6 3.072 11 932  19.790  20.722  

5206206 Cristalina 283 3 0,699 5,7 5,0 9.682 32 8.159  38.421  46.580  

5207535 Faina 426 - 0,65 5,5 5,5 1255 13 3134  3849  6.983  

5208152 Gameleira de Goiás 178 1 0,659 5,1 5,2 756 6 2.181  1.094  3.275  

5208400 Goianápolis 41 - 0,703 5,9 5,5 2.476 8 1.004  9.691  10.695  

5208608 Goianésia 276 - 0,727 7,1 5,8 11.663 47 3.889  55.660  59.549  

5208905 Goiás 462 - 0,709 6,5 5,7 3.650 39 6.089  18.638  24.727  

5210109 Ipameri 310 5 0,701 6,3 5,2 4292 29 3399  21336  24735  

5210406 Itaberaí 449 2 0,719 6,9 5,2 9.402 27 5.587  29784  35371  

5210604 Itaguaru 180 - 0,718 6,6 6,0 861 6 916  4521  5437  

5211206 Itapuranga 588 1 0,726 6,0 5,3 3133 22 4890  21235  26125  

5211404 Itauçu 74 - 0,718 7,6 5,2 1.199 8 2.114  6.461  8.575  

5212303 Leopoldo de Bulhões 84 - 0,659 5,2 5,2 1456 18 3039  4843  7882  

5215306 Orizona 260 3 0,715 6,6 5,6 2.425 25 6.911  7.975  14.300  

5217104 Piracanjuba 193 1 0,721 6,2 5,0 3.699 33 6.475  17.551  24.026  

5217401 Pires do Rio 118 2 0,744 5,8 5,1 3.347 21 1.668  27.094  28762  

5218607 Rialma 60 2 0,727 6,4 5,4 1440 7 725  9798  10523  

5218706 Rianápolis 23 - 0,693 6,8 5,7 1031 5 485  4081  4566  

5220603 Silvânia 474 1 0,709 6,1 5,5 2.305 15 6.420  12.669  19.089  

5221700 Uruana 232 1 0,703 6,5 5,6 2301 14 2594  11.232  13.826  

Fonte: IBGE, 2018¹ ; MDA, 2018² ; INEP,  2017³. 
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APÊNDICE G – PONTUAÇÃO ATINGIDA E PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO DAS CHAMADAS PÚBLICAS, ANO 2017, DE 

MUNICÍPIOS GOIANOS PARTICIPANTES DAS “OFICINAS REGIONAIS”, DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

ELABORADOS A PARTIR DA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 4/ 2015.DE 2015 

 (especificações dos gêneros alimentícios,recurso financeiro, documentação, projeto de venda, processo de seleção, regularização da 

documentação do fornecedor) 

 

Município 

Especificações 

dos gêneros 

alimentícios – 
produto, 

unidade de 

medida; 

quantidade; 

preço de 

aquisição 

(0 a 4)¹ 

Recurso 

Financeiro 

– Fonte do 

recurso 

 (0-1)¹ 

Documentação – 

lista de 

coumentos para 

agricultores 

individuais; 

grupo informa;l e 

grupo informal 

(0-3)¹ 

Projeto de Venda – modelo 

para fornecedor individual; 

grupo informal; grupo formal 

(0-3)¹ 

Processo de Seleção –data e horário da 

sessão pública; data da publicação do 

resultado da seleção; prazo para 

convocação da assinatura do contrato 

 (0-3)¹ 

Regularização da 

documentação do 

fornecedor – Prazo 

para regularização 

da documentação 

do fornecedor 

 (0-1)¹ 

Abadia de Goiás 4 0 3 2 (Individual) 
1 (quando publicará; prazo para 

convocação) 
0 

Aparecida de Goiânia 4 0 3 0 0 0 

Bela Vista de Goiás 4 0 3 1 (individual e informal) 2 (quando publicará) 0 

Caldas Novas 4 1 3 3 3 1 

Carmo do Rio Verde 3 (preço) 1 2 (individual) 0 1 0 

Ceres 4 1 2 (Individual) 2 (individual) 1 0 

Cristalina 4 1 3 3 
1 (quando publicará; prazo para 

convocação) 
1 

Faina 4 1 2 (individual) 0 3 0 

Gameleiras de Goiás 3 (preço) 1 3 3 
1 (quando publicará; prazo para 

convocação) 
0 

Goianápolis 4 1 3 3 3 1 

Goianésia 3 (preço) 1 3 3 
1 (quando publicará; prazo para 

convocação) 
0 

Goiás 3 (preço) 0 0 3 3 1 

Ipameri 4 1 3 0 
1 (quando publicará; prazo para 

convocação) 
0 
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Itaberai 3 (preço) 1 3 0 3 1 

Itaguaru 4 1 3 0 0 0 

Itapuranga 4 1 3 3 3 1 

Itauçu 4 1 3 0 0 1 

Leopoldo de Bulhões 4 1 2 (individual) 2 (individual) 0 0 

Orizona 4 1 3 3 1 (sessão pública; prazo para convocação) 0 

Piracanjuba 4 1 3 3 3 1 

Pires do Rio 4 1 2 (individual) 3 0 0 

Rialma 3 (preço) 1 3 3 3 0 

Rianápolis 4 1 2 (individual) 1 (informal;individual) 0 0 

Silvânia 4 1 3 0 0 0 

Uruana 4 1 3 0 3 1 

Legenda:  Números (0 a 4) = indicam o número de itens contemplados em cada coluna, os itens faltantes são descritos entre parênteses 

¹Valores máximo e mínimo de pontuação para cada coluna 
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APÊNDICE H – PONTUAÇÃO ATINGIDA E PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO DAS CHAMADAS PÚBLICAS, ANO 2017, DE 

MUNICÍPIOS GOIANOS PARTICIPANTES DAS “OFICINAS REGIONAIS”, DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

ELABORADOS A PARTIR DA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 4/ 2015. 

 (seleção de fornecedores, amostras, entrega, pagamento, divulgação, inspeção sanitária, repasse financeiro, formalização do contrato de venda) 

 

Município 

Seleção de 

Fornecedores – 
critérios para 

seleção dos 

agricultores 

familiares entre 

grupos²; intra 

grupo³; e no 

caso de empate4 

 (0-3)¹ 

Amostras- 

data para 

apresentação 

de amostras 

dos produtos 

para seleção; 

data para 

publicação do 

resultado da 

ana´lise das 

amostras 

 (0-2)¹ 

Entrega – local 

de entrega; 

periodicidade 

da entrega 

 (0-2)¹ 

Pagamento-  

forma de 

pagamento; 

condições 

para 

pagamento  

(0-2)¹ 

Divulgação 

–local de 

publicação 

da chamada 

pública 

 (0-1)¹ 

Inspeção 

sanitária – 

Estabelece 

que os 

produtos 

devem 

atender às 

legislações 

sanitárias 

(0-1)¹ 

Repasse financeiro – limite 

de venda por DAP/ano/EEx 

para fornecedores 

individuais e grupos 

formais; limite de venda por 

DAP Jurídica/ano/ EEx 

  (0-2)¹ 

Formalização do contrato 

de venda – condições para 

formalizar o contrato de 

venda  

 (0-1)¹ 

Abadia de Goiás 3 0 2 2 1 1 2 1 

Aparecida de Goiânia 3 0 0 2 1 1 2 1 

Bela Vista de Goiás 0 1 ( data) 2 2 1 1 2 1 

Caldas Novas 0 2 2 2 1 1 2 1 

Carmo do Rio Verde 0 1 (data) 2 2 1 1 1 (valores máximos) 1 

Ceres 3 2 2 2 0 1 2 1 

Cristalina 3 2 2 2 1 1 2 1 

Faina 
0 1 (data) 2 2 1 1 

1 (valor máximo)  - O 

limite foi de 21mil/DAP 1 

Gameleiras de Goiás 

1 (intra grupos; 

no caso de 

empate) 1 (data) 2 2 1 1 2 1 

Goianápolis 3 2 2 2 1 1 2 1 

Goianésia 0 2 2 2 1 1 2 1 

Goiás 
0 2 2 2 1 1 

1 (valor máximo)  - O 

limite foi de 9mil/DAP 1 

Ipameri 3 2 2 2 1 1 2 1 

Itaberai 3 0 2 2 1 1 2 1 



 

 

118 

 

 

Itaguaru 0 1 (data) 2 2 1 1 2 1 

Itapuranga 3 2 2 2 1 1 2 1 

Itauçu 0 0 2 2 1 0 2 1 

Leopoldo de Bulhões* 
2 (no caso de 

empate) 1 (data) 2 2 0 1 2 1 

Orizona 0 1 (data) 2 2 1 0 0 1 

Piracanjuba 0 2 2 2 1 1 2 1 

Pires do Rio 3 0 2 2 1 1 0 1 

Rialma 3 1 (data) 2 2 1 1 2 1 

Rianápolis 3 0 2 2 1 1 2 1 

Silvânia 0 1 (data) 2 2 1 1 2 1 

Uruana 
3 2 

1 

(periodicidade) 2 1 1 0 0 

Legenda:  Números (0 a 4) = indicam o número de itens contemplados em cada coluna, os itens faltantes são descritos entre parênteses 

¹Valores máximo e mínimo de pontuação para cada coluna 
 ² Entre grupos de fornecedores locais, território rural, estado ou país. Segundo Resolução CD/ FNDE, nº 4/ 2015 a seleção deve ocorrer na ordem anteriormente listada. 
³ Intra grupo refere-se a ordem de prioridade para seleção do projeto de venda (Res CD/ FNDE 4, 2015): assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais, indígenas e 

quilombolas; fornecedores de alimentos certificados como orgânicos ou agroecológicos, grupos formais e grupos informais. 
4Empate entre grupos formais terão prioridade organizações com maior porcentagem de agricultores familiares. Persistindo empate deve-se realizar sorteio ou busca por consenso de 

divisão no fornecimento dos produtos (Resolução CD/ FNDE nº4/2015). 
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APÊNDICE I – PONTUAÇÃO ATINGIDA DOS PROJETOS DE VENDA, ANO 2017, DE AGRICULTORES FAMILIARES GOIANOS 

PARTICIPANTES DAS “OFICINAS REGIONAIS”, DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO ELABORADOS A PARTIR DA 

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 4/ 2015 

 (identificação de fornecedores, identificação da EEx, produtos, assinatura do contrato) 

 

Município 

Tipo de 

fornecedor 

(individual, 

grupos 

formais e 

informais) 

Identificação dos 

fornecedores - 

*Para fornecedores  

individuais e grupos 

informais – nome; CPF; 

endereço; email; telefone; 

nº DAP ( 0-6¹) 

* Para grupos formais – 

nome; CNPJ; endereço; 

email; telefone; nº DAP; nº 

associados; dados do 

representante ( 0-8¹) 

Identificação da 

EEx - nome da EEx; 

CNPJ; município; 

endereço; telefone; 

nome do 

representante; email; 

CPF do representante 

 (0-8)¹ 

Produtos – alimento; unidade de 

medida; quantidade; preço 

unitário; preço total; cronograma 

de entrega  (0-6)¹ 

Assinatura do contrato 

– 

*Para fornecedores 

individuais – assinatura 

do fornecedor; local; 

data (0-3)¹ 

* Para grupos informais 

– assinatura de todos os 

fornecedores; local; data 

(0-3)¹ 
* Para grupos formais – 

assinatura do 

representante; local; data 

(0-3)¹ 

Cristalina Formal 8 8 6 1 (local; data) 

Faina Individual 6 0 6 3 

Goianápolis Individual 4 (telefone; email) 0 6 3 

Goiás Formal 8 0 5 (cronograma de entrega) 1 (local; data) 

Ipameri Individual 6 8 5 (cronograma de entrega) 0 

Itaberai Formal 8 8 5 (cronograma de entrega) 3 

Itaguaru Formal 6 (associados; email) 8 5 (cronograma de entrega) 1 (local; data) 

Itaguaru Individual 
3 (endereço; telefone; 

email) 
8 5 (cronograma de entrega) 3 

Itauçu Formal 8 8 5 (cronograma de entrega) 3 

Orizona Individual 6 8 5 (cronograma de entrega) 3 

Orizona Formal 8 8 5 (cronograma de entrega) 3 

Piracanjuba Formal 8 
6 (endereço; 

telefone) 
6 3 

Pires do Rio Informal 5 0 5 (cronograma de entrega) 3 

Rialma Formal 8 8 5 (cronograma de entrega) 3 
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Rialma Individual 6 8 5 (cronograma de entrega) 3 

Uruana Individual 6 

4 (telefone; nome do 

representante; email; 

CPF) 

5 (cronograma de entrega) 1 (local; data) 

Uruana Informal 6 0 5 (cronograma de entrega) 1 (local; data) 

Legenda:  Números (0 a 8) = indicam o número de itens contemplados em cada coluna, os itens faltantes são descritos entre parênteses 

¹Valores máximo e mínimo de pontuação para cada coluna de acordo com o tipo de fornecedor. Para aqueles que têm apenas um intervalo com valor máximo e 

mínimo por coluna, o critério apresenta valor igual para todos os tipos de fornecedores. 
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APÊNDICE J – PONTUAÇÃO ATINGIDA DOS CONTRATOS DE VENDA, ANO 2017, DE MUNICÍPIOS GOIANOS PARTICIPANTES 

DAS “OFICINAS REGIONAIS”, DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO ELABORADOS A PARTIR DA RESOLUÇÃO 

CD/FNDE Nº 4/ 2015 

(identificação, objeto da contratação, venda, repasse financeiro, comprovação, preço de aquisição, produto, finalidade do contrato)  

 

Município 

Identificação 

- dados do 

contratante;e 

contratado 

(0-2)¹ 

Objeto da 

contratação – 

Identifica a 

aquisição de 

gêneros 

alimentícios 

da AF para 

alimentação 

escolar 

 (0-1)¹ 

Venda – 

Limite 

individual de 

venda por 

DAP/ano/EEx 

(0-1)¹ 

Repasse 

financeiro – 

valor à ser 

paga pelo 

contratante 

(0-1)¹ 

Comprovação – 

apresentação de 

termos e notas 

fiscais do 

fornecimento  

(0-1)¹ 

Preço de 

aquisição -  

cálculo 

dopreço inclui 

despesas 

(0-1)¹ 

Produto – 

alimento a ser 

entregue; 

quantidade a ser 

entregue; 

periodicidade da 

entrega; preço 

unitário; preço 

total 

 (0-5)¹ 

Finalidade do 

contrato- 

Contrato para o 

PNAE (0-1)¹ 

Aparecida de Goiânia 2 1 1 1 1 1 5 1 

Bela Vista de Goiás 2 1 1 1 1 1 5 1 

Carmo do Rio Verde 2 1 1 1 1 1 4 (periodicidade) 1 

Ceres 2 1 1 1 1 0 5 1 

Cristalina 2 1 1 1 1 1 4 (periodicidade) 1 

Faina 2 1 1 1 1 1 4 (periodicidade) 1 

Goianápolis  2 1 1 1 1 1 4 (periodicidade) 1 

Goianésia  2 1 1 0 1 1 0 1 

Goiás  2 1 0 1 1 0 4 (periodicidade) 1 

Itaguaru (formal)  2 1 0²  1 1 1 0 1 

Itaguaru (informal)  2 1 0²  1 1 0 0 1 

Itapuranga 2 1 0 1 1 0 4 (periodicidade) 0 

Leopoldo de Bulhões 2 1 0 1 1 1 4 (periodicidade) 1 

Orizona  2 1 1 1 1 1 4 (periodicidade) 1 

Piracanjuba 2 1 1 1 1 1 4 (periodicidade) 1 

Pires do Rio 2 1 1 1 1 1 5 1 

Rialma  2 1 1 1 1 1 4 (periodicidade) 1 
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Rianápolis 2 1 1 1 1 1 5 1 

Silvânia  2 1 0 1 1 1 0 1 

Uruana  2 1 1 1 1 1 5 1 

 Legenda:  Números (0 a 4) = indicam o número de itens contemplados em cada coluna, os itens faltantes são descritos entre parênteses 

¹Valores máximo e mínimo de pontuação para cada coluna 

² O limite individual por DAP/ano/EEx foi de  R$9000,00, estante em desacordo com o estipulado pela Resolução CD/FNDE nº 4/2015 que é de R$20000,00. 
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APÊNDICE K – PONTUAÇÃO ATINGIDA DOS CONTRATOS DE VENDA, ANO 2017, DE MUNICÍPIOS GOIANOS PARTICIPANTES 

DAS “OFICINAS REGIONAIS”, DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO ELABORADOS A PARTIR DA RESOLUÇÃO 

CD/FNDE Nº 4/ 2015 

 (pagamento, penalidade para o contratante, controle de recebimento do produto, responsabilidade do contratado, modificações pelo contratante, 

rescisão de contrato pelo contratante, sansões contratuais) 
 

Município 

Pagamento – 

Repasse do 

valor da 

entrega do mês 

anterior (0-1)¹ 

Penalidade 

para o 

contratante – 

Penalidade 

para o 

contratante que 

descumpre 

prazo de 

pagamento 

 (0-1)¹ 

Controle de 

recebimento do 

produto- os 

termos de 

recebimento 

serão 

arquivados; as  

notas fiscais, 

serão 

arquivadas; os 

projetos de 

venda serão 

arquivados 

 (0-3)¹ 

Responsabilidade 

do contratado – 

responsabilidada 

perante danos 

causados ao 

contratante 

 (0-1)¹ 

Modificações pelo 

contratante- 

contratante pode 

modificar 

unilateralmente o 

contrato respeitando 

os direitos do 

contratado  

(0-1)¹ 

Rescisão de 

contratato pelo 

contratante -  

contratante pode 

rescindir 

unilateralmente o 

contrato nos casos 

de infração  

(0-1)¹ 

Sansões 

contratuais³  

(0-1)¹ 

Aparecida de Goiânia 1 1 3 1 1 1 1 

Bela Vista de Goiás 1 1 3 1 1 1 1 

Carmo do Rio Verde 1 1 3 1 1 1 1 

Ceres 1 0 3 1 0 0 1 

Cristalina 1 1 3 1 1 1 1 

Faina 1 1 3 1 1 1 1 

Goianápolis  1 0 3 1 0 1 1 

Goianésia  1 1 3 1 1 1 1 

Goiás  1 1 3 1 0 1 1 

Itaguaru formal  1 0 3 1 1 1 1 

Itaguaru informal  1 0 3 1 1 1 1 

Itapuranga 1 1 0 1 0 1 1 

Leopoldo de Bulhões 1 1 3 1 1 1 1 

Orizona  1 1 3 1 1 1 1 
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Piracanjuba 1 1 3 1 1 1 1 

Pires do Rio 1 1 3 1 1 1 1 

Rialma  1 1 3 1 1 1 1 

Rianápolis 1 1 0 1 1 1 1 

Silvânia  1 1 3 1 1 1 1 

Uruana  1 1 3 1 1 1 1 

Legenda:  Números (0 a 3) = indicam o número de itens contemplados em cada coluna, os itens faltantes são descritos entre parênteses 

¹Valores máximo e mínimo de pontuação para cada coluna 
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APÊNDICE L – PONTUAÇÃO ATINGIDA DOS CONTRATOS DE VENDA, ANO 2017, DE MUNICÍPIOS GOIANOS PARTICIPANTES 

DAS “OFICINAS REGIONAIS”, DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO ELABORADOS A PARTIR DA RESOLUÇÃO 

CD/FNDE Nº 4/ 2015 

(multas, fiscalização do contrato, regimento do contrato, aditamento do contrato, comunicação, recisão do contrato entre as partes, prazo do 

contrato, assinatura) 
 

Município 

Multas – 

Aplicação de 

multa para o 

contratante 

nos 

pagamentos 

ou cobrado 

judicialmente 

(0-1) 

Fiscalização do 

contrato - 

fiscalização ficará 

a cargo da EEx, 

do CAE 

(0-1) 

Regimento do 

contrato- 

Determina por 

qual chamada 

pública o 

contrato é 

regido  

(0-1) 

Aditamento de 

contrato-  

Aditamento 

mediante acordo 

formal entre as 

partes (0-1) 

Comunicação – 

comunicação 

formal entre as 

partes 

(0-1) 

Rescisão de 

contrato entre 

as partes –  

condições para 

rescisão do 

contrato 

independente 

de notificação 

ou interpelação 

judicial ou 

extrajudicial 

(0-1) 

Prazo do 

contrato – 

prazo de 

vigência do 

contrato  

 (0-1) 

Assinatura- 

assinatura do 

contratado; 

assinatura do 

contratante  

(0-2) 

Aparecida de Goiânia 1 1 1 0 1 1 1 2 

Bela Vista de Goiás 1 1 1 1 1 1 1 2 

Carmo do Rio Verde 1 1 1 1 1 1 1 2 

Ceres 1 0 1 0 0 0 1 2 

Cristalina 1 1 1 1 1 1 1 2 

Faina 1 1 1 1 1 1 1 2 

Goianápolis  1 1 1 1 1 0 1 2 

Goianésia  1 1 1 1 1 1 1 1 (contratado) 

Goiás  1 0 1 1 1 1 1 2 

Itaguaru formal  1 1 1 1 1 0 1 2 

Itaguaru informal  1 1 1 1 1 0 0 2 

Itapuranga 1 0 1 0 0 1 1 2 

Leopoldo de Bulhões 1 0 1 1 1 1 1 2 

Orizona  1 1 1 1 1 0 1 2 

Piracanjuba 1 1 1 1 1 1 1 2 

Pires do Rio 1 1 1 1 1 1 1 0 
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Rialma  1 1 1 1 1 1 1 2 

Rianápolis 1 0 1 1 1 1 1 0 

Silvânia  1 1 1 1 1 1 1 2 

Uruana  1 1 1 1 1 1 1 2 

Legenda:  Números (0 a 4) = indicam o número de itens contemplados em cada coluna, os itens faltantes são descritos entre parênteses 

¹Valores máximo e mínimo de pontuação para cada coluna 

³ Contratante pode aplicar sanções no caso de inexecução total ou parcial do contrato, e se não for caracterizada culpa do contratado, deverá respeitar o equilíbrio 

econômico-financeiro do fornecedor 
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APÊNDICE M – ITENS ANALISADOS NOS CARDÁPIOS DE MUNICÍPIOS GOIANOS, A PARTIR DO IQ COSAN, 2018  

(número de semanas avaliadas, sinalização de baixa oferta de frutas, alta oferta de alimentos restritos e doces, oferta de alimentos regionais e da 

sociobiodiversidade e diversidade do cardápio) 

Município 

Quantas 

semanas 

avaliadas? 

Houve sinalização 

de baixa oferta de 

frutas e 

hortalizaças? 

(Sim ou Não) 

Em 

quantas 

semanas? 

(1 a 4 )¹ 

Houve 

sinalização da 

alta oferta de 

alimentos 

restritos ? 

(Sim ou Não) 

Em 

quantas 

semanas? 

(1 a 4)¹ 

Houve 

sinalização da 

alta oferta de 

doces ?  

(Sim ou Não) 

Em quantas 

semanas? 

 (1 a 4)¹ 

Oferta de 

alimentos 

regionais   

(Sim ou Não) 

Oferta de alimentos 

da 

sociobiodiversidade  

(Sim ou Não) 

Aparecida de Goiânia 3 1 3 0 - 0 - 1 0 

Bela Vista de Goiás 3 1 3 0 - 0 - 1 0 

Caldas Novas 3 1 3 0 - 0 - 0 1 

Cristalina 3 1 3 1 1 0 - 1 1 

Faina 3 1 3 0 - 0 - 0 1 

Gameleira de Goiás 3 1 3 0 - 0 - 1 1 

Goianápolis 4 1 4 0 - 0 - 1 1 

Goianésia 3 0 - 0 - 0 - 1 1 

Goiás 3 1 3 0 - 0 - 1 1 

Ipameri 4 0 - 0 - 0 - 1 1 

Itaberaí 3 1 2 1 2 1 1 0 1 

Itaguaru 3 1 2 0 - 0 - 1 1 

Itapuranga 3 1 3 0 - 0 - 1 0 

Itauçu 3 1 3 0 - 0 - 1 0 

Orizona 3 1 3 0 - 0 - 0 1 

Piracanjuba 4 1 4 0 - 0 - 0 0 

Pires do Rio 3 1 3 0 - 0 - 0 1 

Rialma 2 1 2 0 - 0 - 0 1 

Silvânia 4 1 3 0 - 0 - 1 1 

Uruana 4 1 4 0 - 0 - 1 1 

MÉDIA -  - - -  -  - -  - -  

¹ O número máximo de semanas analisas foi 4. 

Legenda: 1 = Sim; 0= Não; traço = Não se aplica 
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APÊNDICE N – ITENS ANALISADOS NOS CARDÁPIOS DE MUNICÍPIOS GOIANOS, A PARTIR DO IQ COSAN, 2018  

(diversidade do cardápio, oferta de alimentos proibidos, pontuação da avaliação final) 

Município 

Pontuação 

média mensal 

da diversidade 

do cardápio¹ 

Interpretação da 

pontuação (variedade 

adequada; precisa de 

melhoras; baixa 

variedade) 

Houve sinalização da 

alta oferta de alimentos 

proibidos? (Sim ou 

Não) 

Em quantas 

semanas? (1 a 4)² 

Pontuação da 

avaliação final ³ 

Interpretação da 

pontuação (inadequado; 

precisa de melhoras; 

adequado) 

Aparecida de Goiânia 11 Precisa de melhoras  0 - 43,83 Inadequado  

Bela Vista de Goiás 12 Precisa de melhoras  0 - 53 Precisa de melhoras  

Caldas Novas 11 Precisa de melhoras  0 - 49,33 Precisa de melhoras  

Cristalina 13,33 Precisa de melhoras  0 - 51,17 Precisa de melhoras 

Faina 11 Precisa de melhoras  0 - 48,17 Precisa de melhoras 

Gameleira de Goiás 14 Precisa de melhoras  0 - 56,16 Precisa de melhoras 

Goianápolis 15 Precisa de melhoras  0 - 59,13 Precisa de Melhoras 

Goianésia 17 Variedade adequada 0 - 68,5 Precisa de Melhoras 

Goiás 13 Precisa de melhoras  0 - 55,33 Precisa de Melhoras 

Ipameri 14 Precisa de melhoras  0 - 57 Precisa de Melhoras 

Itaberaí 13 Precisa de melhoras  0 - 49,33 Precisa de Melhoras 

Itaguaru 13 Precisa de melhoras  0 - 52,5 Precisa de Melhoras 

Itapuranga 16 Variedade adequada 0 - 58,17 Precisa de Melhoras 

Itauçu 12 Precisa de melhoras  0 - 51,83 Precisa de Melhoras 

Orizona 7 Baixa Variedade 0 - 34,17 Inadequado  

Piracanjuba 9,5 Precisa de melhoras 0 - 51,5 Precisa de melhoras 

Pires do Rio 10,67 Precisa de melhoras  0 - 47,17 Precisa de melhoras 

Rialma 11,5 Precisa de melhoras 0 - 47,25 Precisa de melhoras 

Silvânia 13 Precisa de melhoras 0 - 49,13 Precisa de melhoras 

Uruana 12 Precisa de melhoras 0 - 47,25 Precisa de melhoras 

MÉDIA 12,45 -  -  -  51,5 -  

¹ Dados referentes a média dos valores semanais obtidos no item diversidade do cardápio. 

² O número máximo de semanas analisas foi 4. 

³ Valor obtido pela média das pontuações finais da semana avaliada. 

Legenda: 1 = Sim; 0= Não; traço = Não se aplica 
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APÊNDICE O – FOTO COM PARTICIPANTES DA OFICINA REGIONAL OCORRIDA EM ORIZONA 
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APÊNDICE P – FOTO COM PARTICIPANTES E PARCEIROS DA OFICINA REGIONAL OCORRIDA EM URUANA 
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APÊNDICE Q – RESPOSTAS OBTIDAS NA ASSESSORIA À DISTÂNCIA DO PROJETO 

“OFICINAS REGIONAIS”, POR GRUPO DE TRABALHO, GOIÁS, 2018. 

 

GRUPO 1 

 

APARECIDA DE GOIÂNIA 

 

Nutricionista-RT  

Sim. A partir das oficinas conseguimos modificar alguns critérios no edital da chamada 

pública que estava em processo de finalização. Foi dito que como o processo de chamada 

pública inicia-se com a presença da nutricionista, mas em seguida é repassado para 

departamento de compras, não se tinha acesso às modificações realizadas posteriormente por 

esse departamento. Assim, conseguiu-se maior diálogo entre todos os envolvidos no processo 

proporcionando modificações na chamada pública em relação a: delimitação de um 

cronograma de entrega; estipulação dos critérios de seleção e pesquisa de preço - feiras, 

supermercados, agricultores locais - de acordo com a Resolução 4/2013. Como outros 

desdobramentos, citou-se o processo de estruturação de uma cooperativa no município.  

 

Representante da Secretaria de Educação 

Sim. A partir das oficinas foram feitas modificações da  chamada pública em relação a alguns 

aspectos, principalmente referentes aos critérios de seleção. Além disso a nova chamada 

pública não utilizou como critério o preço, e sim a pesquisa de mercado. Observou-se também 

a necessidade de fazer mais de uma chamada pública por ano.  

 

BELA VISTA  

 

VISA Municipal  

Sim. A partir da oficina a vigilância sanitária ficou munida de mais informações para 

fiscalizar de forma mais eficiente os estabelecimentos. Muitas dúvidas foram esclarecidas a 

respeito da regularização desses estabelecimentos, acreditamos que os produtores poderão nos 
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procurar mais e nossas respostas poderão ser mais efetivas. A oficina foi muito esclarecedora 

em vários aspectos, e é muito importante para ampliar nossos conhecimentos.  

  

 

Representante da Secretaria de Educação 

Sim. A participação da secretária foi bem válida. Em função das diversas atribuições da 

mesma, não conseguia atender a demanda da alimentação escolar e com a sua participação, 

conseguiu entender melhor o processo. As palestras da VISA e da EMATER foram muito 

esclarecedoras quanto à higiene e aspectos da chamada pública. Gostaria de deixar como 

sugestão a participação dos envolvidos com o setor de compras e do CAE, visto que tem 

muitas dúvidas e porque a rotatividade é muito grande. E a passagem dessas informações 

seriam ótimas. Em relação aos agricultores, os mesmos não conseguiram participar. 

 

Cooperativa 

Sim. A oficina foi muito importante, melhorou muito principalmente para esclarecer a 

respeito dos contratos e da própria chamada pública. Não houve ainda mudanças importantes 

no município, apenas o diálogo melhorou e percebemos maior interesse das secretarias em 

nos contactar. Porém, o município de Aparecida de Goiânia nos chamou para fazer a cotação 

de preço, e nos ouviu, permitindo que colocássemos nossos preços. O preço que praticavam 

era muito defasado. Acreditamos que essa nova chamada, que ocorrerá em outubro será 

melhor.   

 

CALDAS NOVAS  

 

Nutricionista- RT 

Não. Em relação à chamada pública, este ano não tem como modificar nada porque o 

processo já estava sendo feito, apenas faremos visita técnicas aos fornecedores. Nós temos 

uma parceria boa com os agricultores, pois entregam produtos de qualidade, no dia 

determinado. Acredito que foi mais válida para os agricultores, do que para nós nutricionistas 

e secretárias. Nós já tínhamos o conhecimento em relação ao que foi passado. O que eu não 

tinha conhecimento era a respeito dos processos de regularização da polpa de fruta.  Achei 
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interessante conhecer o produtor rural. Como sugestão, acho interessante fazer a formação em 

momentos diferentes para agricultores e nutricionistas/secretaria de educação, porque as 

informações passadas foram mais direcionadas aos agricultores. 

 

Setor de compras 

Sim. Fizemos algumas reuniões para aproximar os agricultores da entidade executora e tentar 

levantar questões para adequação do cardápio e aquilo que eles podem oferecer. Essa 

aproximação com os agricultores é importante para que tenham mais clareza do processo. 

Quanto aos procedimentos referentes à chamada pública,  estava de acordo com o esperado 

pela legislação. 

 

CRISTALINA 

 

Cooperativa  

Sim. A formação foi importante, já que a cooperativa está começando o espaço de produção. 

Dentro desse aspecto, conseguimos aplicar o que foi passado na formação, principalmente em 

relação à selos de qualidade dos produtos. A vigilância sanitária está nos acompanhando de 

perto, inclusive a construção do espaço de produção. Em relação ao processo de 

comercialização, pedimos ampliação do prazo para a entrega dos produtos, já que estávamos 

com um prazo curto. 

 

EMATER local 

Não. Pois aqui é meio complicado, porque tem uma cooperativa, eles sempre ganham as 

licitações, e eles acabam não aceitando opinião de ninguém. Acho que pode ter questão 

política envolvida, pois só eles que ganham. Até processos irregulares na questão do PAA 

eles tem e mesmo assim eles ganham. Sobre a oficina foi muito bom, esclarecedor e tirou 

dúvidas existentes.  

 

VISA Municipal 

A oficina foi muito importante para aprimorar ainda mais os conhecimentos, mas muitas das 

coisas que foi falado no dia, nós da vigilância já aplicamos no nosso dia a dia. 
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Setor de Compras  

Sim. Nós já aplicamos muitos dos conhecimentos passados, mas a cada conhecimento 

adquirido, tentamos implantar no novo processo de chamada pública. Iremos preparar uma 

nova chamada pública aplicando os conhecimentos adquiridos. Estamos sempre recebendo a 

visita da vigilância sanitária e as nossas nutricionistas estão sempre averiguando também. 

Procuramos o secretário da agricultura familiar e passamos orientações para podermos 

adquirir os produtos deles, para já irem adequando os produtos. Parabéns pelo encontro, foi 

excelente.  

 

Nutricionista RT 

Sim.  Cada oficina sempre agrega algum conhecimento. A única dificuldade que se encontra, 

às vezes, é quando o produtor não tem o gênero alimentício que estamos precisando, devido a 

produção do alimento, pois depende de vários fatores. Em relação a oficina em si, ficou um 

pouco desfocada sobre os assuntos tratados, não tratou somente de coisas relacionadas a 

alimentação escolar, muito misturado, o que poderia ser dividido em setores. Não houve 

muito enfoque na minha área de trabalho.  

 

GAMELEIRA DE GOIAS 

 

Representante da Secretaria de Educação  

Sim. As palestras foram muito boas e esclarecedoras, muitos aspectos da chamada pública 

vamos mudar no próximo ano. O principal aspecto foi em relação a especificação da data de 

entrega nas escolas, nas próximas chamadas vamos colocar esse aspecto mais evidente. 

 

Nutricionista - RT 

Sim. Já trabalhamos com o segmento da agricultura familiar, já participei de outras formações  

e é muito bom para está adquirindo mais conhecimento, quase não temos dificuldades com os 

fornecedores da agricultura. 

 

IPAMERI 
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EMATER local 

Sim. A formação foi muito importante porque deu suporte de informação, para passarmos a 

quem nos procurar. Porém as questões que envolve o PAA e PNAE, geralmente os 

agricultores procuram as cooperativas que dominam esse mercado. 

 

VISA Municipal 

Sim. Já fazíamos tudo que foi falado, foi muito bom participar do curso, gostei bastante, foi 

bem produtivo.  

 

Nutricionista RT 

Sim, pesquisei a respeito das DAPs, identifiquei os agricultores da minha região e repassei as 

escolas. São as escolas que fazem todo o processo de compras, infelizmente não tenho acesso 

ao processo de compra e as chamadas públicas, então não sei se será efetivo. 

 

Agricultora individual 

Sim. Após a oficina ajudou a esclarecer diversos pontos, principalmente esclarecer para as 

escolas quais são meus deveres como fornecedora e quais são os deles de comprador. 

Também esclareceu sobre os produtos agroecológicos, ajudando assim no conhecimento e 

aumentando a nossa produção sem utilizar agrotóxicos. Não estou tendo dificuldades. E sobre 

a oficina foi muito importante, muitas das dúvidas foram esclarecidas, como que deve ser os 

critérios das chamadas, que não deve ser por preço, agora ficou bem mais fácil a comunicação 

com todos os representantes que estiveram presentes.  

 

LEOPOLDO DE BULHÕES 

 

VISA Municipal 

Não. Assim que passou a formação entrei de férias e voltei só agora. O município é pequeno e 

você sabe é difícil aplicar as coisas passadas na oficina, depende muito dos coordenadores e 

de reuniões. Mas vamos tentar. 
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ORIZONA 

Nutricionista- RT 

Sim. Fazíamos algumas compras inadequadas, principalmente em relação aos ovos e sua 

legalização, e conseguimos através da oficina legalizar o processo de compra. Possibilitamos 

maior articulação entre os agricultores e o município, com maior comunicação entre as partes. 

Em relação à chamada pública achamos necessário através da oficina, a realização de duas por 

ano.  Entrou outra nutricionista no município RT, porém deixei todas as instruções com o 

cartão do CECANE se caso tiver alguma dúvida, entrar em contato, deixei para essa nova 

nutricionista o material com todos os processos. A oficina foi muito produtiva.  

  

Associação 

Sim. Estamos adequando tudo o que foi passado na oficina. Eu junto dos agricultores estou 

fazendo reuniões para adequar aquilo que está na legislação. Estamos tentando aproveitar as 

frutas fazendo polpas, para isso tivemos a formação com Engenheira Agrônoma do IFG e para 

começar esse processamento precisamos ter o registro e regularizar as instalações.  Nesse 

sentido gostaríamos da ajuda do CECANE para tirar dúvidas a respeito dos selos.  Estamos 

tendo dificuldade também com a compra, a secretaria mesmo com o contrato, em função do 

preço está realizado a compra de supermercados por causa do valor menor. 

 

Agricultor individual 

Não. Como produtor deixou a desejar, me deixaram com problema, sem respostas, sem poder 

comercializar para o município, sem saber o que fazer com a minha produção  e o mais 

importante  sem informação. Acredito que o trabalho do CECANE é fundamental, porém no 

meu caso me trouxe problemas e nenhuma solução, o trabalho da universidade é levar 

informação à comunidade, esclarecer dúvidas, porém isso não foi realizado, e sim o contrário, 

fiquei muito decepcionado.  Teve informações importantes é claro, mas pra mim não foi 

efetivo.   

 

PIRES DO RIO 
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Representante da Secretaria de Educação  

Sim. Como eu cheguei no município em agosto, eu ainda estava com muita dificuldade. Então 

eu consegui tirar muitas dúvidas na oficina, muitas mesmo. Tem como um exemplo a questão 

do preço da agricultura familiar que era mais alto, aí entendi a questão que o preço teria que 

ser um preço médio. Eu pedi também pra que a  nutricionista (RT) repassasse as informações 

que aprendemos na oficina para todas as merendeiras, e o pessoal que recebe os alimentos. 

Principalmente, para explicar, por exemplo, o tamanho da maçã, que elas não têm uma 

padronização, porque são orgânicas, mas que a gente tem que prezar pela qualidade, pelo peso 

e não o tamanho. Então foi muito bom. Nós fomos também na formação em Palmelo, então o 

CECANE tá ajudando demais.  

 

 VISA Municipal 

Sim. Eu fui representando a VISA, e a gente não tinha muito conhecimento sobre o Programa 

(PNAE), então foi muito bom. Ajudou bastante. Agora a gente depois da oficina não recebeu 

agricultor familiar aqui pra gente orientar, com pedido de inspeção, mas o material ( Guia de 

elaboração de projetos de agroindústrias comunitárias-ISPN) que vocês entregaram na Oficina 

o pessoal daqui gostou muito, principalmente daqueles mapas, a gente tava até discutindo ele 

aqui. A gente também tem orientado os agricultores individuais a procurarem as cooperativas 

ou associações da região pra fazerem parte dela.  

 

Nutricionista- RT 

Sim. Nós já fazíamos a compra de alimentos da agricultura familiar. Há dois anos nós 

conseguimos comprar já mais de 30% do recurso. Nós compramos de uma associação 

agroecológica. Agora assim, pra mim, eu sempre fui a par dessas questões do PNAE, da 

agricultura familiar, eu sou amiga de algumas nutricionista do CECANE UFG, então eu entro 

muito em contato e elas me ajudam muito. Agora do ponto de vista específico da Oficina, pra 

mim foi muito bom a questão da sensibilização da secretária de educação e de membros do 

CAE, porque aí eles começaram a me apoiar, principalmente, com relação a expectativa da 

qualidade do produto da agricultura familiar. Inclusive, já fiz um treinamento com o pessoal 

daqui sobre essa questão da “estética” dos produtos da agricultura familiar. Porque eles acham 
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que têm que ter as características, a padronização dos alimentos que vêm do CEASA e não é 

assim. Alimentos orgânicos não usam agrotóxico, tem um tempo de maturação diferenciado, 

então é outra coisa. A associação que a gente compra tá conseguindo o selo de alimentos 

orgânicos. Então assim, a partir da oficina eu tive esse apoio, porque ficou claro pra secretaria 

de educação e o CAE. 

 

Cooperativa 

Sim. Está indo super bem, nós ganhamos a licitação e só está esperando a convocação para 

começar os trabalhos. Não estamos tendo dificuldades. Sobre a oficina achei muito bom, e 

muito esclarecedora e tirou muitas dúvidas. 

 

EMATER local 

Sim. Em relação a compra e a chamada pública, a oficina nos ajudou a aprimorar mais os 

documentos e sanar as dúvidas. Também estamos orientando os agricultores na questão da 

organização da produção. Não estamos tendo dificuldades, eu que elaboro os projetos. E a 

oficina foi muito boa, sempre traz alguma coisa nova, a abrangência foi muito boa e abordou 

vários assuntos. 

 

SILVÂNIA 

 

Agricultor individual 

Sim. A gente descobre muita coisa quando participa desses momentos. Pega contato de outras 

pessoas, ajuda a conhecer gente pra conseguir vender mais, e assim vai fortalecendo a 

agricultura familiar. E também lá na Oficina eu consegui tirar dúvidas e ter um 

direcionamento sobre o registro de um produto que eu tô produzindo que são os temperos. Aí 

vocês conseguiram me ajudar muito mesmo. Eu até já contratei uma engenheira de alimentos 

pra me ajudar nesse registro, me dar mais informações técnicas. Então foi ótimo. Toda vez 

que vai nesses cursos a gente vai descobrindo mais coisas, vai conhecendo mais sobre as leis 

também. Eu estou muito agradecido de vocês terem lembrado de mim e da minha esposa, e ter 

convidado a gente. A gente tá sempre aqui querendo participar. Pode chamar a gente vai com 

certeza.  
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Agricultor Individual 

Não. Eu não consegui aplicar não. É que eu vendo só banana, e tá complicado plantar outras 

coisas. Estou com vontade de aumentar a produção, mas vou esperar a reunião que a 

cooperativa faz todo final de ano, pra vê se eu consigo integrar, que aí ajuda muito. Eu quero 

ir também lá em Orizona e Vianópolis pra vê se as escolas compram banana de mim. Hoje eu 

vendo pouco, é só 50kg em Silvânia e 80kg em Gameleira. Mas a informação foi muito boa. 

Sempre é bom participar.  

 

Nutricionista- RT 

Sim. Tudo que foi exposto na oficina já fazíamos a aplicação, então não temos dúvidas nessa 

questão. A nossa chamada pública está ok, até temos uma que está em andamento. Sobre a 

oficina foi muito boa para interagirmos com as outras pessoas envolvidas no PNAE, e 

podemos ver se o que já fazemos está conforme a legislação. 

 

EMATER local 

Não. Pois nós da EMATER trabalhamos mais com demandas e, ultimamente,e não estamos 

tendo muito demanda. Auxiliamos mais em capacitação, cursos, em formação de hortas. E a 

respeito da agricultura familiar quem fica mais a frente aqui é a cooperativa. Sobre a oficina 

foi muito boa, pois agregou muitos conhecimentos. 

 

PIRACANJUBA 

 

Setor de Compras 

Sim. Estamos aplicando os conhecimentos, desenvolvendo ações para aumentar a compra, 

começamos a comprar de uma cooperativa e também de um agricultor familiar que fornece 

para diversos municípios do Estado. Os produtos dele são muito bons. Até teve um dia que o 

conselho (CAE) esteve aqui para uma reunião, foi dia que ele estava realizando as entregas, 

então o conselho (CAE) verificou os produtos e viram que são de ótima qualidade. Estamos 

bem tranquilos, não estamos tendo dificuldades, esperamos que neste ano e ano que vem as 

compras sejam mais que os 30% só de produtos da agricultura familiar. Sobre a oficina em 
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Orizona, sinceramente,  não teve muito aproveito assim, pois foi bem direcionado para os 

agricultores, e tivemos que ir embora mais cedo, pois tínhamos outro compromisso no mesmo 

dia. Gostei mais de uma que teve dias atrás da Simec, pois tirou algumas dúvidas que 

tínhamos a respeito da prestação de contas. Por mais que a gente lê, sempre surge as dúvidas, 

e é sempre bom estar adquirido conhecimentos, então a oficina foi boa nesse sentido. 

 

Nutricionista - RT  

Tudo que foi passado já fazemos. Então percebemos que a oficina foi bem mais voltada para 

os produtores e que não entrou tanto na nossa prática profissional, e a maioria do que foi 

exposto já sabíamos. Sobre a chamada pública, antes da oficina já tínhamos feito, e 

conseguimos atingir os 30%. 

 

VIANÓPOLIS  

 

Agricultora individual 

Sim. Está sendo bem tranquilo, apesar deu estar bem no início da comercialização. Comecei 

em Maio e ainda estou tendo um pouco de gastos, mas na questão de comunicação entre o 

município está correndo tudo bem, tendo o trabalho em equipe. A dificuldade que encontro é 

na questão burocrática, porque alguns itens que eu queria estar comercializado, mas por causa 

do SIM não tem como. Foi ótimo poder participar.  

 

CRISTIANÓPOLIS 

 

Agricultor individual 

Não. Pois nós trabalhamos com assessoria, consultoria, mas no momento está parado. No meu 

ponto de vista é que falta um pouco de atuação, falta de iniciativa, de trabalho em conjunto e 

parceria das outras áreas em questão também, pois cada um fica esperando o outro. E a 

respeito da oficina, foi muito produtiva, esclareceu as dúvidas em muitos pontos importantes 

que estava pendente, foi ótimo.   
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GRUPO 2 

 

CARMO DO RIO VERDE 

 

EMATER local 

Sim. Posso dizer que muitas pessoas que não são da agricultura familiar estão nos procurando 

para fazer DAPs. Tenho como sugestão orientar as escolas a questão de terceiros comprarem 

os alimentos e realizar essa venda, como, por exemplo: pessoas que não mexem com a 

agricultura familiar que compram os produtos no Ceasa e revendem. Sobre a oficina foi muito 

boa, trouxe diversos esclarecimentos. 

 

VISA Municipal  

Sim. Estamos trabalhando na parte de verificação, no que pode ser aplicado, por isso não 

estamos colocamos em prática no momento. A dificuldade é só o tempo mesmo. Como 

trabalhamos com a fiscalização, tem a questão que o nosso município não possui o SIM, então 

é algo de ação a longo prazo e para ter esse desenvolvimento do SIM é necessário juntar 

outras secretarias, pois são poucos municípios que tem. Sobre a oficina foi bastante 

interessante e muito esclarecedora, a única coisa que senti falta foi a participação da 

secretária, pois não depende de um departamento, é necessário que todos participem.  

 

CERES 

 

VISA Municipal 

Sim. Já repassamos aos feirantes as informações a respeito da venda para o PNAE, 

orientamos eles a buscarem uma cooperativa, pois já facilita a questão das documentações. 

Muitos dos agricultores familiares da região tem um pouco de dificuldade, acham que é  

difícil a questão dos documentos, pois geralmente são pessoas leigas, então estamos 

realizando essas orientações para aumentar esse incentivo. Estamos tendo dificuldade, no 

geral, com fornecedores que não produzem as mercadorias, que não são agricultores 

familiares, só querem comprar e revender, pela questão do preço da venda do PNAE ser maior 



 

 

144 

 

 

que do mercado. Mas estamos resolvendo esse problema. Sobre a oficina foi tudo perfeito, e 

até queríamos ver se no próximo ano poderia ser em nosso município. 

 

Nutricionista - RT  

Não. Porque na outra semana teve outra formação do CECANE, teve outras capacitações e foi 

bem corrido esse período, mas pretendemos aplicar todos os conhecimentos repassados. E 

sobre a chamamento público já está tudo conforme a legislação. E sobre a oficina gostei 

muito, conseguimos obter a relação sobre os agricultores da região, foi muito bom.  

 

Representante da Secretaria de Educação 

Sim. O que aprendi na oficina que tinha muito dúvida foi a questão da chamada pública, que 

critério de seleção não é o preço, pois achava que era igual do pregão. Foi muito válido, 

aprendi como realmente funciona a chamada pública. Agora no final do ano iremos realizar 

uma nova chamada pública,  daí faremos cotação com a cooperativa, com os feirantes locais. 

Dias atrás participei de um curso em Goiânia da Conviva que é um programa para minimizar 

o trabalho do nutricionista. Lá percebi que muitas das pessoas tinham dúvidas sobre a 

chamada, e a oficina nos possibilitou  entender todos os lados. Também na outra semana teve 

a visita do CECANE em uma formação, que foi muito boa e de grande aprendizado.  

 

Cooperativa 

Não. Pois não teve como modificar os contratos desses ano. Mas a respeito das próximas 

chamadas públicas e contratos já haverá mudanças sobre algumas questões que não estão 

conforme a lei. A chamada não estava sendo divulgada. Além disso a nossa relação com o 

município está sendo melhorada, está tendo mais comunicação, pois antes era uma dificuldade 

que tínhamos. O que pode ser feito para fortalecer ainda mais a agricultura familiar é o 

município aumentar o volume de compra, não ficar somente nos 30% da lei. Desse jeito, irá 

fortalecer ainda mais o programa e incentivar o agricultor a vender para o PNAE. Sobre a 

oficina foi muito boa e importante, bem esclarecedor os conteúdos abordados. 

 

Cooperativa 
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Sim. Sabíamos de algumas coisas e aprendemos mais na oficina. Já teve reuniões a respeito da 

merenda escolar, da chamada pública. Antes da oficina tivemos uma dificuldade com a 

chamada pública do município, pois a chamada que o município fez estava errado à respeito 

dos fornecedores, e depois que teve a oficina, eles viram o erro e consertaram a chamada. 

Então a oficina foi muito boa, esclareceu muitas dúvidas, muito bom os conhecimentos 

passados.  

 

EMATER local 

Sim. Transmitimos os conhecimentos que foram passados na oficina para os agricultores, 

estamos introduzindo o selo de inspecção. Então, com a oficina nos ajudou a adequar e 

organizar algumas coisas. Não estou tendo dificuldades. Sobre a oficina, gostei bastante, pois 

nos ajudam a esclarecer muitas coisas e dúvidas, muito bom reunir as pessoas e transmitir 

conhecimentos. 

 

GOIANÉSIA 

 

VISA Municipal 

Não. Ainda não tivemos oportunidades, pois depois da oficina a única inspeção que tivemos 

relacionado com produtores agrícolas foi em uma fábrica de farinha. Não encontramos 

dificuldades, e a respeito da oficina gostei bastante, e sempre é bom aprender. 

 

Representante da Secretaria de Educação 

Sim. Já aplicamos os conhecimentos, só estamos aprimorando mais. A única dificuldade que 

estamos ainda encontrando é a questão da polpa, pois no dia da oficina ficou proposto para os 

agricultores se adequarem às normas, mas é um pouco difícil para eles aplicarem, mas 

estamos na expectativa.  A chamada pública já tinha sido feita antes da oficina, e estava tudo 

conforme a legislação. Sobre a oficina foi muito produtiva, uma troca de experiência incrível 

no final. 
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EMATER local 

Sim. Teve uma reunião com a cooperativa para falar a respeito da chamada pública e 

utilizamos o material que o CECANE nos disponibilizou para tirar as dúvidas.  Não estamos 

tendo dificuldades, já trabalhamos com o PNAE algum tempo e realizamos acompanhamento 

com os agricultores. Sobre a oficina foi boa, tirou muitas dúvidas. 

 

ITAUÇU 

 

EMATER local 

Não. Fui só acompanhar o pessoal da educação, pois não temos a área técnica, porque faltam 

recursos humanos, falta concurso público. Uma vez fizemos uma reunião com o pessoal de 

uma associação para incentivar a produção, mas como não tem apoio técnico fica difícil, pois 

os agricultores querem visitas e acompanhamento e não temos essa estrutura. Sobre a oficina 

alguns assuntos foram mais direcionados para os produtores, e quem não é inteiramente da 

área fica meio perdida,  mas tudo em si foi bem organizado e foi muito boa. 

 

Cooperativa 

Sim. Sinceramente, com a oficina economizei 10 mil reais, pois iria fazer uma solicitação de 

liberação de documentos para a polpa de fruta com o SEBRAE, e através da segunda palestra 

da oficina descobri que dava para resolver tudo isso através do MAPA de graça. No mesmo 

dia entrei em contato, fui depois em Goiânia e resolvi. Então foi ótimo a oficina, um grande 

aprendizado e ainda economizei meu dinheiro. Só tenho a agradecer vocês por ter me 

convidado para participar, e até o momento não estou encontrando nenhuma dificuldade. 

 

Representante da Secretaria de Educação 

Sim. Este ano a respeito da comercialização, estamos comprando sempre, agora temos uma 

cooperativa que nos fornece tudo em dia. Ano passado que tivemos problemas com a entrega 

dos alimentos, mas agora está tudo nos conformes. A oficina foi muito boa, muito interessante 

os assuntos abordados, mas foi mais voltada pros produtores. 

 

Nutricionista- RT 
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Sim. Tínhamos dificuldade na questão dos agricultores, mas agora já encontramos 

agricultores e cooperativa. Aqui em Itauçu a cooperativa nos fornece polpas de fruta, banana, 

laranja, polvilho, farinha de mandioca, tudo de excelente qualidade. Nesse segundo semestre 

renovamos a licitação, mas encontramos dificuldade na questão da entrega dos produtos por 

vir de fora. Então temos que trabalhar com um estoque maior, mas estamos trabalhando nisso. 

Sobre a oficina achei que foi mais voltada pros agricultores, mas foi muito boa pra agregar 

mais conhecimento. Sugiro realizar uma oficina de cardápios. 

 

ITAGUARU 

 

Representante da Secretaria de Educação 

Sim. Está sendo de boa, já faz um tempo que participamos do programa (PNAE). Conversei 

com os agricultores  e com a nutricionista, que não pode ir, à respeito de tudo que foi falado 

na oficina. Não estamos tendo dificuldades. A oficina esclareceu algumas dúvidas sobre a 

chamada pública. Gostei bastante da oficina, contribuiu muito. 

 

ITAPURANGA 

 

EMATER local  

Sim. Direto estamos realizando oficinas com os agricultores e com os feirantes, e assim 

repassando as informações e tirando dúvidas. Não estamos tendo dificuldades. Se fosse 

possível no próximo ano levar a oficina em Itapuranga, seria ótimo. Gostei muito das 

palestras, só teve uma que não achei muito interessante, da parte de inspecção, pois a 

palestrante só lia o slide, mas no geral foi tudo ok. 

 

Nutricionista- RT 

Aqui a chamada pública acontece sempre, temos uma cooperativa que nos fornece uma 

grande variedade de produtos, os únicos alimentos que não compramos é o abacaxi, a maçã, a 

laranja, a cebola de cabeça, alho e o pimentão. Estamos comprando mais de 30%, não estamos 

tendo dificuldades. Sobre a oficina, foi muito bom poder ter essa interação, compartilhar 

conhecimentos. 
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RIALMA 

 

Representante da Secretaria de Educação 

Sim. Estamos atentos ao mínimo dos 30 % da agricultura, estamos nos certificando da questão 

da legalidade e qualidade dos produtos. A única dificuldade que encontramos é a questão da 

região, pois não tem agricultores e precisamos contratar outros dos municípios mais próximo. 

Em relação a oficina foi muito boa e produtiva. 

 

Nutricionista - RT 

Sim. Estamos fazendo reunião com o conselho (CAE), visitas nas escolas. Pro ano que vem 

ainda não temos ações planejadas. Não estamos tendo dificuldades. E sobre a oficina foi 

muito importante e de grande conhecimento. 

 

FAINA 

 

Setor de compras  

Sim. Está tudo ok. Só estamos tendo dificuldades em achar produtores de carnes. Abrimos 

novamente uma nova chamada, mas até agora não apareceu ninguém. Estamos aguardando. E 

sobre a oficina foi ótimo, bem produtiva. 

 

EMATER local  

Sim. Estamos intensificando mais ainda as ações de produzir e incentivar a produção. Não 

temos dificuldades, é algo bem simples. A única coisa no momento é que começou a chover e 

acaba não dando pra produzir as verduras. Sobre a oficina achei muito importante, bem 

esclarecedora, bem explicativa, principalmente, com relação aos documentos que precisam 

para regularização das polpas. 

 

Agricultora individual 

Sim. A comunicação com o município está sendo boa, não estou tendo dificuldades. Foi a 

primeira vez que participei de uma oficina assim, foi muito boa e esclarecedora. 
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URUANA 

 

Agricultor individual 

Não. Fiquei somente meio período, não deu para participar do restante. Tenho dificuldade na 

venda,  pois a única coisa que ofereço é mandioca e banana, e eles pagam muito pouco pelos 

produtos, então não compensa muito. E sobre oficina não teve nenhuma novidade. 

  

Representante da Secretaria de Educação 

Sim. Está sendo tranquila a questão da chamada pública, e estamos ampliando as ações. Dias 

atrás desenvolvemos uma ação sobre o conhecimento do produto que é produzido aqui na 

região que é a melancia, fizemos oficinas de como aproveitar a melancia,  o que podia ser 

feito com ela, e teve o dia de degustação dos produtos. Sobre a oficina gostamos bastante. 

 

Setor de compras  

Sim, com certeza. Começamos a comprar mais dos agricultores familiares, estamos 

repassando para os outros órgãos. Não estamos tendo dificuldades. E foi muito boa a oficina, 

pois tínhamos um pouco de dificuldades de comunicar com os agricultores, agora estamos 

tendo um contato maior.  

 

EMATER local 

Sim. Estamos aplicando, mas depende dos editais, pois a medida que os editais vão saindo os 

agricultores começam a nos procurar. Sobre a oficina foi muito boa, esclareci muitas dúvidas 

que ainda temos, principalmente, sobre os editais e o critério de seleção dos fornecedores por 

grupos, pois aqui nosso maior número é de agricultores individuais. 

 

Nutricionista - RT 

Sim. A prefeitura já está articulando a próxima chamada pública. Já fazemos no final do ano 

para começar o ano que vem tendo os fornecedores, e logo após o resultado iremos fazer uma 

reunião. Não estamos tendo dificuldades com a chamada pública, e nem com os agricultores 

que já nos fornece, está tudo ok. Nossa dificuldade é com os novos agricultores, pois não 



 

 

150 

 

 

estão acostumados com o processo, porém, estamos tentando ajudar. Sobre a oficina foi 

ótima, nos ajudou bastante.  

 

Agricultor individual 

Sim. Até o momento não teve uma nova chamada pública. Vendo polpa de frutas para as 

escolas e na reunião tirou todas as dúvidas como proceder de acordo com a legislação. Me 

explicou que o maracujá e seus derivados é mais aplicado para comercializar a polpa, pois 

entra como derivados da fruta, aí não entra com aquela burocracia toda. A oficina em Uruana 

foi ótima, foi muito construtiva e conseguimos entrar no bom senso.  

 

RIANÁPOLIS 

 

Setor de Compras  

Sim. Já estavam sendo desenvolvidas, e começamos a encontrar mais agricultores. Não 

estamos tendo dificuldades. E sobre a oficina gostei bastante, sempre que tiver vamos 

participar. 

 

Nutricionista- RT 

Sim. Estamos acompanhando as compras, e é a parte que temos um pouco de dificuldade, mas 

o restante está tranquilo. Sobre a oficina achei boa, mas teve muito material e muita 

informação e pouco tempo. Achei que não abrangeu muito a parte do nutricionista, pois achei 

que iria abordar mais as questões dos questionários que foram aplicados, retirando as dúvidas, 

mas no geral foi boa. 

 

EMATER local 

Sim. Depois da oficina não teve nenhuma chamada pública, mas repassei as informações da 

oficina e tirei dúvidas dos agricultores que não participaram. Sobre a oficina foi muito boa, 

tirou muitas dúvidas, principalmente na relação dos produtos processados. 

 

GOIÁS 
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Nutricionista - RT 

Estamos tentando encaixar as informações. Aconteceu uma ouvidoria e estamos tentando 

aplicar e deixar tudo conforme a resolução, tentado fazer as melhorias. Sobre a chamada 

pública está tudo ok, agora em setembro foi publicada uma, já com todas as adequações 

necessárias. A única dificuldade é questão do tempo, pois é muito pouco. Sobre a oficina foi 

muito boa, os assuntos foram bem interessante e tirou muitas dúvidas.  

 

Representante da Secretaria de Educação 

Ainda não, mas no caso trabalho a 25 anos na educação realizando as entregas, e essa oficina 

foi muito boa. Ela me ajudou a ter mais conhecimento, principalmente no meu caso que saio 

das secretarias para as escolas, sobre como funciona o armazenamento dos produtos e tudo 

mais. Então a oficina foi bem explicativa, muito bem detalhada, foi muito útil para o meu dia-

a-dia. 

 

ITABERAÍ 

 

EMATER local 

Sim. Estamos atendendo os agricultores, teve alguns projetos, e vamos executando de acordo 

com as chamadas públicas. A dificuldade está sendo em relação ao preço nas escolas 

estaduais. O  limite de compra é pequeno, é só 0,34 centavos por aluno, e esse preço oscila 

muito. Sobre a oficina foi muito boa, só achei muito rápida. Como sugestão podiam falar mais 

sobre a organização dos agricultores, e realizar reunião com o pessoal das escolas para 

explicar sobre a questão do preço. 

 

Nutricionista - RT 

Já trabalhamos com a compra do PNAE e realiza tudo que foi falado, atingimos até mais dos 

30%. Antes da oficina tínhamos realizado reuniões a respeito do PNAE, mas agora não 

tivemos nenhuma ação no momento. Já tem uns 3 anos ou mais que trabalhamos com os 

agricultores, a única dificuldade é com a entrega. Sobre a oficina foi boa, mas já são coisas 

que tínhamos visto, pois fomos em uma que teve em Itaberaí. 


