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PRINCIPAIS NORMAS

Art. 17. Fica o Poder Executivo federal, estadual, municipal e do Distrito Federal autorizado
a adquirir alimentos produzidos pelos beneficiários descritos no art. 16, dispensando-se o
procedimento licitatório, obedecidas, cumulativamente, as seguintes exigências:

I - os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou regional,
aferidos e definidos segundo metodologia instituída pelo Grupo Gestor do PAA; e

II - seja respeitado o valor máximo anual ou semestral para aquisições de alimentos, por
unidade familiar, cooperativa ou por demais organizações formais da agricultura familiar,
conforme definido em regulamento.

Parágrafo único. Produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo de até
30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais,
observadas as condições definidas pelo Grupo Gestor do PAA.

Lei Federal nº 12.512/2011
Instrumento normativo que autoriza a dispensa de licitação para a aquisição de
alimentos da agricultura familiar.



PRINCIPAIS NORMAS
Lei nº 20.608/2013
Institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar –
PAAFamiliar.

 A gestão da PAAFamiliar é realizada por colegiado, assegurada a participação das
entidades de representação dos agricultores familiares;

 Dos recursos destinados à compra de gêneros alimentícios in natura ou
manufaturados, o Estado deve aplicar no mínimo 30% (trinta por cento) na aquisição
direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações.

 A aquisição direta de alimentos deve ser realizada com dispensa do procedimento
licitatório, por meio de chamada pública, desde que:

• os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado;

• os alimentos adquiridos sejam de produção própria do agricultor familiar.

 O colegiado gestor regulamentou a classificação das propostas nas chamadas públicas
por critérios de priorização dos beneficiários fornecedores, de forma a atender aos
objetivos da política.



PRINCIPAIS NORMAS
Decreto nº 46.712, de 29/01/2015
Regulamenta a lei nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013.

Art. 4º Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Poder
Executivo dependentes de recursos do tesouro estadual devem aplicar, no mínimo, trinta
por cento dos recursos destinados à compra de gêneros alimentícios, in natura ou
manufaturados, na aquisição direta de produtos de agricultores familiares,
empreendedores familiares rurais ou das organizações de agricultores familiares, nos
termos do art. 6º da Lei nº 20.608, de 2013.

 Desde que motivada e comprovada, a observância do percentual poderá ser
dispensada quando:

1. Não houver oferta suficiente;

2. Ausência de documento fiscal correspondente;

3. Perda da produção;

4. Ausência de documento de habilitação sanitária.



PRINCIPAIS NORMAS

 O percentual mínimo de 30% é obrigatório
apenas sobre as aquisições dos gêneros
alimentícios contidos em lista a ser
disponibilizada pelo Colegiado Gestor da
PAAFamiliar.

 É facultada aos órgãos e entidades a aquisição
de outros alimentos possíveis de serem
fornecidos pela agricultura familiar;

 A lista poderá ser atualizada sempre que o
colegiado gestor entender necessário;

 Os alimentos contidos na lista estarão
devidamente marcados no CATMAS para a
melhor informação ao usuário.



PRINCIPAIS NORMAS

 A Lista de Alimentos Fornecidos pela Agricultura Familiar está disponível no Portal de
Compras MG e contém 122 itens.



PRINCIPAIS NORMAS

 A norma determina os procedimentos mínimos a serem adotados nas chamadas
públicas:

• Edital deve ser publicado no diário oficial com antecedência mínima de 20 dias;

• Divulgação nos escritórios locais e das unidades regionais da EMATER-MG, na
internet, nos jornais de circulação local, regional ou estadual e outras que o gestor
entender necessárias;

• Os documentos de habilitação e os formulários de propostas de venda
apresentados serão analisados em uma única etapa;

• Para classificação das propostas, deverá ser observada a prioridade para
fornecimento e desempate definida na Deliberação Normativa nº 02 do
Colegiado Gestor.

• O resultado da chamada pública deverá ser divulgado no Diário Oficial;

• As contratações decorrentes da chamada pública no âmbito da PAAFamiliar
deverão ser registradas no SIAD e os agricultores fornecedores deverão ser
cadastrados no CAGEF.



PRINCIPAIS NORMAS
 Identificação do Item da Agricultura Familiar:



PRINCIPAIS NORMAS

 Cadastro e aprovação da Solicitação de compra:



PRINCIPAIS NORMAS

 Cadastro do Pedido de compra, mapa de preços e indicação da programação prévia:



PRINCIPAIS NORMAS

 Cadastro do processo de compra – Dispensa de Licitação:



PRINCIPAIS NORMAS

 Cadastro do(s) agricultor(es) familiar(es) no CAGEF por Unidade de Compra:

Verificar COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 20/2007



 A Declaração de Aptidão ao Programa
Nacional de Fortalecimento à Agricultura
Familiar – PRONAF-DAP é o documento
apto a comprovar a condição de agricultor
familiar, empreendedor familiar rural ou
organização de agricultores familiares, na
qualidade de pessoa física ou jurídica;

 A DAP deverá estar ativa, o que deverá
ser comprovado por meio de seu extrato
emitido nos últimos trinta dias;

PRINCIPAIS NORMAS



PRINCIPAIS NORMAS

 Cada unidade familiar poderá vender ao Estado, anualmente, o valor máximo de R$
20.000,00 (vinte mil reais);

 Para as organizações de agricultores familiares o valor anual máximo a ser pago à
organização será R$ 20.000,00 (vinte mil reais) multiplicados pelo número total de
agricultores familiares associados.



PRINCIPAIS NORMAS

 A PAAFamiliar é coordenada por Colegiado Gestor, responsável por elaborar e publicar
deliberações normativas acerca da política, composto por representantes dos
seguintes órgãos e entidades:

• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário – SEDA;
• Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG;
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-MG;
• Federação dos Trabalhadores da Agricultura – FETAEMG;
• Articulação Mineira de Agroecologia – AMA;
• União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária –

UNICAFES-MG.

 O controle social da PAAFamiliar é realizado pelas entidades:

• Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais –
CONSEA-MG;

• Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRAF-MG;
• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA;
• Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS.



PRINCIPAIS NORMAS

 O preço de aquisição será fixo e definido previamente pela unidade de compra.

• Deverá ser compatível com os preços vigentes no mercado;

• Deverá considerar os demais custos relativos à compra, tais como encargos
sociais, frete e embalagem;

• Os produtos orgânicos ou agroecológicos poderão ter um acréscimo de até 30%
sobre o preço de aquisição estabelecido;

 A elaboração dos preços de aquisição obedecerá à metodologia estabelecida pela
Deliberação Normativa nº 01 do Colegiado Gestor, sendo consideradas as seguintes
fontes:

• Preços praticados no mercado local e regional;
• Preços praticados no atacado;
• Preços praticados no PAA (Governo Federal);
• Banco de Melhores Preços.

Colegiado Gestor: Metodologia de Elaboração de Preços



 O Colegiado Gestor regulamentará a
classificação das propostas nas chamadas públicas
por critérios de priorização dos beneficiários
fornecedores.

 Os critérios incluem a priorização de:

• agricultores familiares do Município onde 
ocorrerá o consumo dos alimentos;

• comunidades tradicionais, quilombolas ou 
indígenas;

• assentamentos da reforma agrária;

• grupos de mulheres;

• produção agroecológica ou orgânica.

Colegiado Gestor: Classificação das Propostas
PRINCIPAIS NORMAS
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PRINCIPAIS NORMAS



 Dispensa de licitação, disposta no art. 17 da Lei Federal nº 12.512/2011 visando
aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar;

 Será designada comissão de credenciamento para a realização da Chamada Pública,
análise e classificação das propostas;

 Sessão pública em que é facultada a presença do agricultor;

CHAMADA PÚBLICA
Disposições Gerais

Objeto

 A descrição do objeto deve ser completa, conforme especificação no CATMAS, contendo,
ainda, o seguinte:

Código do 
Item

Unidade de 
Aquisição

Quantidade
Preço 

Unitário

Preço Total
Periodicidade 

de entrega
Endereço de 

entrega



 A formação do preço deverá seguir a ordem de prioridade estabelecida abaixo, sendo
obrigatória a inclusão nos autos de justificativa no caso de adoção do item 2, 3 ou 4:

1. Cotação de preço 
praticados no mercado 

local ou regional

2. Preços praticados no 
atacado

3. Tabela de preços de 
referência da 

agricultura familiar da 
CONAB

4. Banco de melhores 
preços

CHAMADA PÚBLICA
Preço de Aquisição



1. Cotação de preço praticados no mercado local ou regional

Média de no mínimo três cotações de preço pago pelo consumidor;

 Priorização dos preços praticados nas feiras livres da agricultura familiar, onde houver;

Na coleta dos preços deverá ser utilizado o formulário padrão disponível no Portal de
Compras MG assinado pelo servidor, que deverá ser arquivado no processo de compra;

2. Preços praticados no atacado

 Para produtos de hortifruti deverão ser utilizados os preços constantes do site da
Ceasaminas.

 Para os demais produtos não encontrados no site da Ceasaminas deverão ser utilizados o
preço obtido nas relações comerciais destinadas às pessoas jurídicas, independentemente
do volume da transação comercial.

CHAMADA PÚBLICA



 Deverão ser utilizados os preços de referência da agricultura familiar conforma tabela
disponibilizada pela Companhia de Abastecimento da Superintendência de Minas Gerais,
que será arquivada junto com o processo de compra.

3. Tabela de Preços CONAB

 O preço de referência extraído do Banco poderá ser utilizado desde que observados os
seguintes fatores (Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n.º 9.447, de 15 de dezembro de
2015):

• o quantitativo total do item a ser adquirido;

• a localização geográfica da unidade de compra;

• a influência da sazonalidade no preço do item de material a ser adquirido;

• as condições comerciais praticadas na aquisição, incluindo prazos e locais de

• entrega, formas de pagamento e garantias exigidas;

• o último preço praticado pela unidade de compra.

4. Banco de Melhores Preços

CHAMADA PÚBLICA



 Poderão participar das Chamadas Públicas:

• Pessoas físicas: agricultores familiares e empreendedores familiares rurais;

• Pessoas jurídicas: cooperativa de agricultores familiares e sociedade empresária da
agricultura familiar.

Observação: as associações não poderão participar das Chamadas Públicas no âmbito do
PAAFamiliar entidades sem fins lucrativos, não podem atuar no comércio.

Condições de participação
CHAMADA PÚBLICA



 Extrato da DAP Ativa, emitida nos últimos 30 (trinta) dias;

 Cópia do CPF ou CRC;

 Cópia de documento comprobatório de atendimento de
requisitos especiais para fins de classificação na Chamada
Pública, quando for o caso;

 Declaração de Compromisso de Limite de Venda por
DAP/ano;

 Declaração de inexistência de fato impeditivo e declaração
menores trabalhadores;

 Declaração de que os produtos constantes da Proposta de
Venda do participante são de produção própria;

Documentos de 
habilitação 

PESSOA FÍSICA

Habilitação
CHAMADA PÚBLICA



 Extrato da DAP Ativa, emitida nos últimos 30 (trinta) dias;

 Cópia do CNPJ;

 Certidões negativas INSS, FGTS, Receita Federal e Estadual,
Dívida Ativa e CNDT;

 Cópia do Estatuto e ata de posse, registrado na Junta
Comercial, para cooperativas. Cópia do Contrato Social,
registrado em Cartório, para empreendimentos familiares;

 Cópia de documento comprobatório de atendimento de
requisitos especiais para fins de classificação na Chamada
Pública, quando for o caso;

 Declaração de Compromisso de Limite de Venda por
DAP/ano;

 Declaração de inexistência de fato impeditivo e declaração
menores trabalhadores;

 Declaração de que os produtos constantes da Proposta de
Venda do participante são de produção própria.

Documentos de 
habilitação 

PESSOA 
JURÍDICA

Habilitação
CHAMADA PÚBLICA



Habilitação
Credenciamento dos 

habilitados

Classificação Contratação

 Fases do Credenciamento por Chamada Pública:

Procedimento de Chamada Pública
CHAMADA PÚBLICA



• A análise dos documentos de habilitação e das
propostas de venda será feita em uma única etapa;Analise

• Divulgar, para cada item, os participantes que
formularam propostas de venda de acordo com as
especificações estabelecidas no edital;

Divulgação

• Após a análise dos documentos, deve-se realizar o
credenciamento dos agricultores familiares
habilitados.

Credenciamento

• A prioridade de fornecimento será estabelecida na
Lista Classificatória da Chamada Pública.Classificação

• Após divulgação do resultado, será dada, aos
participantes presentes, a oportunidade de desistir do
credenciamento.

Resultado

Procedimento de Chamada Pública
CHAMADA PÚBLICA



Propostas do 
Município

Propostas do 
microterritório

Propostas do 
Estado

Propostas do 
País

 Para classificação, as Propostas de Venda habilitadas serão divididas em quadro grupos:

1. O grupo de projetos de fornecedores do município de entrega terá prioridade sobre
os demais grupos.

2. O grupo de projetos de fornecedores do microterritório de desenvolvimento
integrado terá prioridade sobre o grupo do estado e do País.

3. O grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.

Lista classificatória da chamada pública
CHAMADA PÚBLICA



Propostas do 
microterritório

Lista classificatória da chamada pública
CHAMADA PÚBLICA



Reforma agrária, 
quilombolas e 

indígenas

Orgânicos e 
agroecológicos

Grupo de 
mulheres

Organizações

 Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

1. Os assentados de reforma agrária, quilombolas ou indígenas e as organizações que 
reúnam, na proposta de venda, famílias vinculadas a tais grupos, não havendo 
prioridade entre estes;

2. Os fornecedores de gêneros alimentícios orgânicos e/ou agroecológicos, em 
conformidade com a Lei Federal nº 10.831/2003;

3. As organizações de agricultores familiares nas quais 100% dos membros sejam 
mulheres;

4. As organizações de agricultores familiares sobre os agricultores individuais.

Lista classificatória da chamada pública
CHAMADA PÚBLICA



 Caso não se obtenha a quantidade de produtos estipulada na Chamada Pública apenas
do grupo de propostas do município, estas deverão ser complementadas com as
propostas dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização
estabelecidos.

 Na hipótese de ainda existirem duas ou mais Propostas de Venda empatadas para
fornecimento e não enquadradas nos critérios anteriores:

• Caso os fornecedores empatados estejam presentes na sessão, a Comissão deverá
propor a divisão proporcional da quantidade demandada entre participantes
interessados.

• Não sendo aceita a divisão de comum acordo, ou se ausentes os participantes
empatados, o desempate far-se-á na forma de sorteio.

Lista classificatória da chamada pública
CHAMADA PÚBLICA



 Encerrado o procedimento de Chamada Pública e divulgado o resultado final, o(s)
agricultor(es) familiar(es) e/ou organização(ções) de agricultores declarados classificados
para fornecer serão convocados para assinar o termo de contrato.

 Caso o classificado não apresente situação de habilitação regular no ato da assinatura
do termo de contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os participantes
credenciados remanescentes, observada a ordem de prioridade de fornecimento
estabelecida na lista classificatória da Chamada Pública.

Contratação
CHAMADA PÚBLICA



CHAMADA PÚBLICA
Pagamento

 O pagamento deverá efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data do
recebimento do produto, com base no Documento de Nota Fiscal.

 Nos termos do Decreto nº 46.712/2015, os pagamentos decorrentes das contratações
do PAAFamiliar deverão ser priorizados, em detrimento dos demais fornecedores.

• Os pagamentos devidos aos agricultores familiares e suas organizações não
obedecerão à ordem cronológica;

• A priorização deverá ser publicada e justificada com base no art. 13-A do Decreto nº
46.712/2015;

• A informação sobre a priorização do pagamento deverá estar expressa no histórico
do empenho no SIAFI;

• A publicação será feita no Portal de Compras MG.



 Salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado, o não
cumprimento das obrigações assumidas sujeita o agricultor familiar/organização de
agricultores familiares às penalidades:

• advertência;

• multa;

• suspensão para contratar;

• inscrição no CAFIMP.

Penalidades
CHAMADA PÚBLICA



Centro de Serviços Compartilhados 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

OBRIGADA


