Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

Processo Administrativo nº 24.017/2018
Chamada Pública nº 003/2018
Ata n.º 247/2018
ATA DE ESCLARECIMENTO
DATA: 20/09/2018
HORA: 09 horas
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
para atendimento ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) sob a Lei nº 11.947 –
16/06/2009, para consumo dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com
entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.

A Secretaria de Administração no uso de suas atribuições passa a análise de
pedidos de esclarecimentos apresentados por empresas interessadas no presente certame, em ralação
ao seguinte:

QUESTIONAMENTO 01: (…) gostaríamos de um esclarecimento quanto ao item 11.1.4 do edital de
Chamada Pública 003/2018 – aquisição de gêneros alimentícios: 11.1.4. Caso não obtenha as
quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas
deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de
seleção e priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e § 2º do Artigo 25 da Resolução CD/FNDE nº
26/13, com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de abril de 2015, ambas do MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO. A legislação vigente não define o que seriam territórios rurais e outros órgãos públicos
possuem o entendimento de que territórios rurais seriam equivalentes a municípios vizinhos. A dúvida é
sobre qual o entendimento desta administração quanto a conceituação de “territórios rurais”?

RESPOSTA: Em pesquisa sobre o assunto, junto ao sítio eletrônico do PNAE – Programa Nacional de
Alimentação Escolar / Perguntas Frequentes, com relação a fornecedor local, constatamos o seguinte
esclarecimento:
2.11 No município há produtores, mas eles estão associados a
uma cooperativa com sede em um município vizinho. Caso algum produtor de forma individual concorresse com esses cooperados, ele ganharia pela questão da localização? E caso fosse
o contrário: a cooperativa é no município e os produtores associados de outros municípios. Se um produtor local concorresse,
quem seria selecionado?
Vale esclarecer que, para efeitos legais, será considerado município
de origem o local onde foi emitido o CNPJ da entidade. Portanto, no
caso de atendimento ao PNAE para o quesito “local”, deve-se verificar a inscrição da cooperativa associada na Receita Federal,
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ou seja, CNPJ e endereço. Por exemplo: se uma cooperativa/associação possui sua sede no município “X” e sua DAP Jurídica
consta como pertencente ao município “X”, então esta cooperativa, para o PNAE será considerada local para qualquer chamada
pública do município “X”. Entretanto, para a chamada pública
lançada no município “Y”, não será local.
Desse modo, seguindo a resposta, esclarecemos que o produtor individual terá prioridade por ser local uma vez que a DAP jurídica da cooperativa está registrada no município vizinho. Exemplo: se numa
chamada publica lançada pelo município “A” concorresse um agricultor individual residente em “A” com uma cooperativa/associação com
DAP Jurídica de `B¿, ganharia o agricultor; pois mesmo que a cooperativa tenha cooperados/associados residentes no município "A", a
DAP jurídica é de outro município, portanto, não local.
Em caso fosse o contrário, isto é caso a cooperativa e o agricultor
fossem locais, seria selecionada a Cooperativa, por ser grupo formal
local (uma vez que a DAP pertence ao município que lançou a chamada pública) e tem prioridade sobre o fornecedor individual, caso os
dois fossem locais.
Fonte: FNDE – PERGUNTAS FREQUENTES – PNAE

Ainda no mesmo sentido, o PNAE assim define Território Rural:
Espaço físico, geograficamente definido, não necessariamente contínuo, copreendendo cidades e campos. No âmbito da compra da agricultura familiar para o PNAE, esclarece-se que a prioridade definida
no inciso II do art. 25 da Res. CD/FNDE nº 26/2013 (atualizada pela
Res. CD/FNDE nº 04/2015) somente será aplicada em chamadas públicas lançadas por Entidades Executoras que estejam situadas em
territórios rurais, com prioridade aos projetos de venda de municípios
do mesmo território rural da Entidade Executora demandante. (…)
Município Y lança chamada pública da AF para o PNAE, porém não
pertence a nenhum território rural.
Projeto de venda local
Analisam-se os projetos de venda local.
Neste caso, os projetos de venda de território rural não têm prioridade na seleção, porque o município Y não pertence a nenhum território
rural. Os projetos de venda não locais e que pertencem ao mesmo
estado (mesmo tendo origem em município contido em um território
rural) serão tratados, para efeito de seleção, como projetos de venda
do estado.
Projeto de venda do estado
Caso a demanda da alimentação escolar não seja completamente
atendida com os projetos locais, passa-se a analisar os projetos de
venda do estado.

Porquanto, esta Administração compartilha do entendimento do PNAE, uma vez que
o município de Atibaia – lançador da chamada pública da Agricultura Familiar não pertence a nenhum
território rural.
Nestes termos, os critérios utilizados para análise dos projetos de venda serão
exatamente nos moldes da resolução 4/2015
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Nada mais havendo a constar, encaminhe-se os autos a Divisão de Licitações para
as providências legais.

Daniela Marques Vieira Barbosa

Jairo de Oliveira Bueno

Diretora do Departamento de Compras e Licitações

Secretário de Administração
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