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RESUMO 

 

 

A presente dissertação avaliou o processo de implementação do modelo de Compras 

Institucionais do Programa Aquisição de Alimentos (PAA) pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), utilizando o Protocolo 5C de Brynard, que se utiliza de cinco 

variáveis (conteúdo, contexto, comprometimento, capacidade e clientes) para avaliar a 

implementação de políticas públicas. Para o percurso metodológico foi adotada uma pesquisa 

avaliativa de implementação, com abordagem descritiva analítica. Trata-se de um estudo de 

caso na UFRN, onde foram aplicadas entrevistas com roteiros semiestruturados e observação 

participante, além da pesquisa documental. Os resultados encontrados mostraram que o 

modelo de implementação do PAA na modalidade compras institucionais na UFRN não 

contou com modelo pré-concebido, tendo sido formulado à medida que os implementadores 

se reuniam para discussão do processo. O contexto histórico foi um ponto que trouxe algumas 

dificuldades à execução do programa, visto ter sido um momento conturbado na esfera 

econômica e política do país. Enquanto isso, o comprometimento dos implementadores e a 

capacidade administrativa da UFRN foram os pontos fortes da implementação, contribuindo 

com a efetivação da política. Ademais, também se tem que o PAA-CI da UFRN trouxe 

resultados positivos tanto aos agricultores familiares quanto a própria instituição. Ao final 

fazem-se recomendações para o refinamento do modelo de compras institucionais adotado 

pela UFRN para o aprimoramento das duas próximas chamadas. 

 

Palavras-chaves: Agricultura Familiar. PAA. Avaliação de Política Pública. Implementação. 

Políticas de Alimentação e Nutrição. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation evaluated the process of implementing the institutional purchasing model of 

the Food Acquisition Program (PAA) by the Federal University of Rio Grande do Norte 

(UFRN), using the Brynard protocol 5c, which uses five variables (content, context, 

commitment, capacity, and customers) to evaluate the implementation of public policies. For 

the methodological course a research evaluation of implementation was adopted, with 

analytical descriptive approach. It is a case study in UFRN, where interviews were applied 

with a multistructured itinerary and participant observation, in addition to the documentary 

research. The results found showed that the implementation model of the PAA in the 

institutional purchases modality in UFRN did not count with pre model, having been 

formulated as the implementers met for discussion of the process. The historical context was a 

point that brought some difficulties to the implementation of the programme, since it was a 

troubled moment in the economic and political sphere of the country. Meanwhile, the 

commitment of the implementers and the administrative capacity of UFRN were the strengths 

of the implementation, contributing to the effective policy. Furthermore, the PAA-CI of 

UFRN has also brought positive results to both family farmers and the institution itself. At the 

end, recommendations are made for the refinement of the institutional purchasing model 

adopted by UFRN for the improvement of the next two calls. 

 

Keywords: Family Farming, PAA, Public Policy Evaluation, Implementation, Food and 

Nutrition Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

No contexto brasileiro contemporâneo a atividade agrícola familiar é constantemente 

evocada por sua relevância na produção de alimentos, principalmente no que se refere àquela 

direcionada ao autoconsumo. Não obstante, cabe salientar que a atividade agrícola familiar, 

além de contribuir na redução do êxodo rural, colabora de forma significativa para a geração 

de capital do setor agropecuário, e, consequentemente, do país (BRASIL, 2017a). 

Conforme o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN), a 

agricultura familiar representa importante setor quando se fala na produção de alimentos para 

consumo interno, empregando 12,3 milhões de pessoas (74,4% do pessoal ocupado), e 

produzindo uma quantidade maior dos alimentos básicos consumidos internamente, quando 

comparado com a agricultura patronal (BRASIL, 2017b). 

Nesse sentido, o fortalecimento da agricultura familiar se apresenta como uma 

estratégia econômica para a geração de emprego e renda (BROSE, 1999), bem como para a 

dinamização do desenvolvimento rural (BECKER; ANJOS, 2010). Em entendimento similar, 

Abramovay (2007) defende que a agricultura familiar não somente supõe a garantia do 

abastecimento alimentar do país, mas que esta escolha representa também uma opção 

estratégica em favor de um desenvolvimento mais equilibrado da sociedade.  

No entanto, historicamente esse segmento possui participação proporcionalmente menor 

no valor da produção e nas receitas dos estabelecimentos agrícolas, devido à sua menor 

produtividade (KAGEYAMA et al., 2013). Esta realidade decorre, em parte, da escassez e 

dificuldade de acesso dos agricultores familiares aos investimentos oriundos do poder público, 

uma vez que as políticas agrícolas, comerciais e cambiais tendem a ser favoráveis aos grandes 

produtores em detrimento das iniciativas voltadas para a agricultura familiar (CORRÊA, 2008; 

BUAINAIN; ROMERO; GUANZIROLI, 2003; DELGADO, 2005). Pensando nisso, o governo 

brasileiro vem adotando políticas públicas com foco na agricultura familiar. 

A elaboração de políticas públicas específicas para esse segmento contribuiu para a 

legitimação política da agricultura familiar e para o reconhecimento de sua importância na 

sociedade brasileira (MÜLLER; SILVA; SCHNEIDER, 2012). Mais recentemente, políticas 

públicas de apoio e incentivo à agricultura familiar têm sido criadas e implementadas, entre 

elas o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), em 1996, e 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em 2003. 
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A primeira política pública de maior relevância para a agricultura familiar foi o 

PRONAF, que surgiu para facilitar o acesso da população rural ao crédito, aumentando assim 

a capacidade produtiva. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o 

PRONAF financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores 

familiares e assentados da reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros 

dos financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas de 

crédito do país (BRASIL, 2016a). 

O PRONAF é uma política pública que surgiu para fomentar a produção, porém diante 

da ausência de abordagem de quesitos como a comercialização, surgiu o PAA como uma 

política pública com a finalidade de criar condições para solucionar a questão do escoamento 

da produção. Esse programa, de acordo com Grisa et al. (2011), veio reforçar ainda mais “o 

reconhecimento da agricultura familiar, que já havia ganho maior expressão com a criação do 

Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (PRONAF) em 1996”. O PAA possui 

duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. 

Outro importante instrumento que deu força as políticas de apoio à agricultura familiar 

foi o segundo PLANSAN (2016-2019), que foi construído com base em 09 desafios
1
 que 

possuem correspondência com as 08 diretrizes
2
 da Política Nacional de Segurança Alimentar 

                                                           
1
 Desafio 1: promover o acesso universal a alimentação adequada e saudável com prioridade para as famílias e 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; Desafio 2: Combater a insegurança alimentar e 

nutricional e promover a inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em povos e 

comunidades tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural; Desafio 3: Promover a produção 

de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de 

produção de base agroecológica; Desafio 4: Promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da 

população brasileira à alimentação adequada e saudável; Desafio 5: Promover e proteger a Alimentação 

Adequada e Saudável da População Brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas 

regulatórias; Desafio 6: Controlar e Prevenir os Agravos decorrentes da má alimentação; Desafio 7: Ampliar a 

disponibilidade hídrica e o acesso à agua para a população, em especial a população pobre no meio rural ; 

Desafio 8: Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), 

aperfeiçoando a gestão federativa, a intersetorialidade e a participação social; Desafio 9: Apoio a iniciativas de 

promoção da soberania, segurança alimentar e nutricional, do direito humano à alimentação adequada e de 

sistemas alimentares democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional, por meio do diálogo e da 

cooperação internacional. 
2
 I - promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas 

em situação de insegurança alimentar e nutricional; II - promoção do abastecimento e estruturação de sistemas 

sustentáveis e descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento e distribuição de 

alimentos; III - instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, pesquisa e formação 

nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada; IV - promoção, 

universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e nutricional voltadas para quilombolas e 

demais povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e assentados da reforma agrária; V - fortalecimento 

das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à saúde, de modo articulado às demais ações 

de segurança alimentar e nutricional; VI - promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade 

suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos 

da agricultura familiar e da pesca e aquicultura; VII - apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, 

segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional e a 

negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes da Lei n
o 

11.346, de 2006; e VIII - 

monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. 
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e Nutricional (PNSAN). Entre estes desafios, dois são importantes para o fortalecimento da 

agricultura familiar: o desafio 02, que é combater a insegurança alimentar e nutricional e 

promover a inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos; e o desafio 03, que 

é promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da agricultura 

familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica (BRASIL, 2017b). 

Com relação ao PAA, uma de suas modalidades de compras são as Compras 

Institucionais (CI), que amenizam as limitações de comercialização encontradas pela 

agricultura familiar e ajudam a viabilizar a inserção dos seus produtos nos mercados 

institucionais (DIAS; ROCHA, 2015), além de permitir a ampliação das ações de 

responsabilidade socioambientais das instituições, com foco na qualidade e na 

sustentabilidade (BRASIL, 2012b). Além disso, as CIs são um meio de o governo alcançar 

seus objetivos na política pública, reduzindo os custos de compras para as entidades públicas 

e de tal forma poupando o erário público e ainda dando maior vantagem competitiva aos 

agricultores familiares. 

A modalidade CI do PAA surgiu em 2013, porém com uma baixa adesão das 

instituições; e somente em 2015 passa a ganhar força com o Decreto Federal nº 8.473, de 22 

de junho de 2015, publicado na ocasião do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 

2015/2016, que determina a todos os órgãos da União que recebem recursos para aquisição de 

alimentos, a partir de 2016, a aplicação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de tais receitas 

na compra de produtos oriundos da agricultura familiar, o que aumenta expressivamente a 

possibilidade de abrangência da compra institucional da agricultura familiar e permite o 

acesso a um mercado potencial de R$ 7 bilhões anuais (BRASIL, 2015b). 

Conforme Silva et al. (2012), os mercados institucionais, como escolas e restaurantes 

universitários, surgem como uma forma de o Estado proteger, de alguma forma, as 

populações excluídas, compreendidas tanto como as parcelas que não têm acesso aos 

alimentos necessários, como aquelas que têm dificuldades em inserir seus produtos 

alimentícios no mercado. Nesta perspectiva, os mercados institucionais passam a ter um duplo 

propósito: por um lado, suprir com alimentos as populações vulneráveis e, por outro, auxiliar 

no escoamento de determinados produtos agrícolas. 

Nesse contexto, as universidades se apresentam como um campo potencial para as 

políticas de incentivo e apoio à agricultura familiar. Oito universidades no país já 

implantaram o modelo de compras PAA-CI, a maioria localizada nas regiões Sul e Sudeste. 

São elas: Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal do Rio Grande do 
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Sul (UFRS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) (BRASIL, 2016), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a 

Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), destacando-se que apenas as duas 

últimas se localizam na região Nordeste. 

Especificamente, no que se refere às universidades nordestinas, menciona-se que a 

UFRB deu início ao seu processo de implantação do modelo de compras PAA-CI em 

dezembro de 2016. Portanto, posteriormente à UFRN, que principiou a referida implantação 

no mês de outubro do mesmo ano. O Quadro 1 mostra um resumo das chamadas públicas para 

a aquisição de alimentos da agricultura familiar nas instituições de ensino brasileiras. 

 

Quadro1: Resumo das chamadas públicas nas Universidades Federais. 

Instituição Local de abastecimento Chamada pública 
Vigência da 

chamada pública 

Valor disponibilizado 

R$ 

UFPR Restaurante Universitário 

01/2012 02 meses 2.050,00 

01/2013 12 meses 1.718.484,21 

01/2015 12 meses 413.181,00 

UFSM Restaurante Universitário 

01/2013 09 meses 85.000,00 

01/2014 09 meses 224.000,00 

02/2014 09 meses 108.000,00 

01/2015 09 meses 1.159.975,00 

01/2016 07 meses - 

UFV Restaurante Universitário 

01/2013 04 meses 8.000,00 

01/2014 04 meses 15.494,00 

01/2015 08 meses 60.981,05 

UFPel Restaurante Universitário 

01/2014 06 meses 1.400.000,00 

01/2015 04 meses 600.000,00 

01/2016 05 meses - 

UFRGS Restaurante Universitário 

01/2016 12 meses 945.360,00 

02/2016 12 meses 405.620,0 

03/2016 12 meses 3.292.040,00 

01/2017 12 meses 1.702.024,56 

02/2017 12 meses 175.770,00 

UFOP Restaurante Universitário 
01/2016 05 meses 817.527,29 

01/2017 12 meses 422.384,58 

UFRN Restaurante Universitário 01/2016 06 meses 317.148,45 

UFRB Restaurante Universitário 01/2016 01 ano 169.210,06 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 

MDS (2017). 

 

Traçado esse panorama, verifica-se que a UFRN desponta como pioneira na 

implantação dessa modalidade de compras no Nordeste do país, dando o pontapé inicial para 

que outras universidades da região também sigam o mesmo caminho. A UFRN é uma 

instituição de ensino superior criada em 1958, que atende a um universo de 30 (trinta) mil 
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estudantes e é composta por 05 (cinco) campi, sendo 01 (um) localizado em Natal e 04 

(quatro) espalhados pelo interior do Estado. Nesta estrutura, os estudantes e servidores da 

referida instituição de ensino dispõem de Restaurante Universitário (RU) em 02 (dois) dos 

seus campi, quais sejam: Natal e Macaíba, além da disponibilização de refeições ao Núcleo de 

Ensino Infantil (NEI), localizado na capital, que fornece lanche para as crianças matriculadas. 

A criação do RU da UFRN ocorreu em 1963, por meio da Resolução nº 58/63 do 

Conselho Universitário (CONSUNI). Trata-se de um órgão gerido pela própria UFRN, ligado 

diretamente a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, e tem como objetivo principal atender a 

uma clientela definida (compreendida como os estudantes e servidores da UFRN), fornecendo 

uma alimentação saudável, completa, harmônica e adequada às necessidades nutricionais e 

hábitos alimentares dos usuários, segura em relação à higiene e que se ajuste aos limites 

financeiros da instituição. 

Em 2007, com a proposta de expansão da educação superior, o Governo Federal 

instituiu através do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), cujo objetivo principal 

consiste na ampliação do acesso e da permanência dos alunos na educação superior, o que 

resultou na adoção de uma série de medidas com o fito de promover o crescimento de tais 

universidades, expandindo, assim, suas instalações físicas, acadêmicas e pedagógicas, 

ampliando os quadros de vagas dos cursos de graduação, com maior oferta de cursos 

noturnos, bem como promovendo inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras 

metas com a finalidade de diminuição das desigualdades sociais (BRASIL, 2007). 

Para o atendimento de tal proposta, em 2009 diversas discussões foram realizadas com 

intuito de debater a ampliação do RU, uma vez que o exercício da atividade-meio dentro da 

instituição pela referida unidade implica no favorecimento da permanência do aluno. Após a 

decisão pela expansão, entre 2009 e 2011 o RU do campus Natal passou por uma grande 

reforma, objetivando o aumento no seu número de atendimentos, que passou de 2.000 (duas 

mil) para 5.000 (cinco mil) refeições diárias. Portanto, uma quantidade maior que o dobro da 

demanda anterior, e que se mantém até os dias atuais. Além do RU Central, situado no 

campus Natal, a UFRN conta-se com outro localizado no campus Macaíba, onde são 

fornecidas aproximadamente 600 (seiscentas) refeições ao dia. 

Para o atendimento dessa demanda, até outubro de 2016 a UFRN realizava as compras 

de gêneros alimentícios exclusivamente através de processo licitatório na modalidade pregão 

eletrônico, quando se deu início ao processo de aquisição por meio de chamada pública, 

dispensando-se a licitação. Frise-se que as compras realizadas por licitação são bastante 
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burocráticas e penosas para agricultores familiares, ante a necessidade de disputar o menor 

preço com grandes produtores, inviabilizando o ingresso do primeiro grupo no mercado de 

aquisições do setor público.  

Na sua primeira chamada pública para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da 

agricultura familiar, a UFRN disponibilizou um total de R$ 317.148,45 para compras 

institucionais (Anexo 1). Ocorre que, como mencionado nas linhas precedentes, a implantação 

da modalidade de compras institucionais do PAA na UFRN é recente, tendo início em 

outubro de 2016, razão pela qual se apresenta imprescindível a avaliação desse processo, seja 

com a finalidade do aprimoramento da sistemática até então adotada, seja em razão da 

perspectiva de subsidiar outras instituições de ensino na eventual implantação do programa. 

Dentro desse cenário, a avaliação de processos é importante para examinar se a 

intervenção está sendo implementada conforme foi planejado, se a população alvo está sendo 

atendida, se o cronograma está sendo cumprido, além de fomentar ajustes no decorrer do 

processo. Sendo assim, uma das formas de se proceder a uma avaliação do processo de 

implementação é por meio da aplicação do protocolo 5C de Brynard, que se utiliza de 05 

dimensões (conteúdo, contexto, capacidade, comprometimento e clientes) para avaliar como 

está ocorrendo ou ocorreu a implementação de uma política pública. E é neste direcionamento 

que esta pesquisa partiu do seguinte problema: Como ocorreu o processo de implementação 

do modelo de compras institucionais do PAA pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o processo de implementação do modelo de compras institucionais utilizado 

pelo Restaurante Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo 

com o Protocolo 5C de Brynard e seus resultados. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar o modelo de compras institucionais do Programa de Aquisição de 

Alimentos na UFRN; 

b) Descrever o ambiente organizacional em que a política está sendo implementada;  
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c) Investigar o comprometimento dos atores envolvidos com o processo de 

implementação do Programa; 

d) Analisar a capacidade administrativa para a implementação; 

e) Averiguar a articulação dos atores envolvidos com o processo de implementação do 

programa;  

f) Realizar um balanço dos resultados alcançados pela implementação do modelo de 

compras institucionais na perspectiva dos atores envolvidos; 

g) Traçar recomendação para o refinamento do modelo de compras institucionais. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A proposta desta pesquisa justifica-se pela relevância teórica e empírica de seus 

objetivos. Ao tratar do tema de avaliação de políticas no âmbito de uma instituição pública, o 

trabalho se alinha às preocupações e interesses, tanto dos pesquisadores, quanto dos 

implementadores destas políticas, bem como aos anseios da sociedade por maior eficiência na 

Administração Pública. 

No âmbito acadêmico, estudos de avaliação de políticas públicas vêm sendo 

desenvolvidos em distintas áreas como, por exemplo, social (COSTA et al., 2010; KASSAR, 

2011), Saúde (HALLAL et al., 2010VARGAS et al., 2011), educação (DOURADO, 2010; REIS; 

SOUZA; ROSE, 2009; PIERRO, 2010) e até mesmo na área de gestão pública com estudos de 

avaliação de compras públicas (CABRAL; REIS; SAMPAIO, 2015; PRAXEDES, 2009). 

No campo da avaliação de políticas, as pesquisas voltadas ao exame de políticas 

públicas para a agricultura familiar são mais recentes. Os estudos existentes em sua maioria 

avaliam o impacto das políticas na vida dos agricultores, e não a forma como a política foi 

implantada, como é o caso dos estudos de Lopes e Almeida (2012), que avaliaram os 

impactos da implementação do PAA e do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) na agricultura nos municípios de Castilho e Andradina, no Estado de São Paulo, bem 

como a pesquisa realizada por Salgado e Dias (2013), que analisou a influência do PAA na 

qualidade de vida dos agricultores do município de Viçosa, situado em Minas Gerais. 

No Rio Grande do Norte, as avaliações da política de agricultura familiar também têm 

sido desenvolvidas, inclusive avaliando o PAA. Tais avaliações tratam do PAA com foco na 

formação de estoque (ARAÚJO, 2012), comparando o PAA no Rio Grande do Norte (RN) 

com o PAA de outro estado (CORRÊA, 2008) e analisando a operacionalização do PAA no 

sertão do Estado (DIAS et. al., 2013). 
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No entanto, estudos sobre o Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade 

Compra Institucional (PAA-CI) são recentes e ainda escassos. Este fato talvez encontre 

explicação na sua recente criação e pela ainda baixa adesão das instituições. Abordando esta 

modalidade destacam-se duas dissertações, ambas realizadas em Viçosa-MG: a de Salgado 

(2016), que analisa o processo de implementação do PAA-CI no contexto da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), utilizando como base teórica explicativa a teoria do ciclo político; e 

a de Assis (2016), que caracteriza o processo de implementação do PAA-CI no RU da mesma 

universidade e analisa a situação de (In) Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) das 

famílias dos agricultores beneficiários fornecedores. 

Considerando que a UFRN, lócus do presente estudo, iniciou a implementação da 

política do PAA na modalidade CI em 2016, ainda não foram desenvolvidas pesquisas que 

analisassem tal processo, revelando o caráter inovador e original desta proposta de 

dissertação. De tal modo, a avaliação do processo de implementação dessa política apresenta-

se como um caminho importante para a geração de informações que a retroalimentem, 

aperfeiçoando o processo das próximas chamadas públicas, além de fornecer contribuição 

para a implantação do programa em outras universidades, especialmente aquelas situadas na 

região Nordeste. 

Os dados provenientes deste estudo serão importantes para uma avaliação continuada 

do processo de implantação de tal política, além de propiciar a transferência de conhecimento 

para o Poder Público mediante a oferta de possíveis contribuições para o sucesso de sua 

implementação, inclusive em outras escalas, em razão do pioneirismo da UFRN na região 

Nordeste e da possibilidade de outras universidades trilharem o mesmo caminho.  

Saliente-se que a implementação dessa política tem como consequência as 

contribuições para os agricultores familiares, na medida em que proporciona um aumento de 

mercado e a ampliação nas possibilidades de escoamento da produção para este grupo 

produtor, além de gerar renda e mais oportunidades de trabalho e de seguridade alimentar. 

Além do que já foi exposto, cabe ressaltar que a escolha dessa temática se deve à 

questão do RU da UFRN ser um restaurante-escola, com significativa abertura para pesquisas 

acadêmicas, bem como em razão do processo de compras desta instituição ser uma prática 

diária vivenciada pela autora deste trabalho, enquanto servidora pública e nutricionista do RU 

da UFRN, exercendo a função de coordenadora de estoque e abastecimento do restaurante, o 

que evidencia uma atuação direta junto ao processo de implantação das compras 

institucionais, como membro da equipe técnica da chamada pública, participando desde o 

início de sua implantação.  
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Ademais, trata-se de uma proposta de dissertação do mestrado de gestão pública 

realizado em uma universidade pública e pago com recursos públicos, com a finalidade de 

que os servidores possam se qualificar e contribuir ainda mais para a melhoria dos 

serviços e da gestão pública na instituição em que executam suas atividades.  Espera-se 

que os resultados desta pesquisa possam fornecer informações que contribuam com o 

aperfeiçoamento do processo e estimulem outras instituições públicas a seguirem o 

mesmo caminho e, desta forma, tenha-se condições de melhorar o serviço da instituição e 

trazer benefícios para a sociedade como um todo. 

 

1.4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A presente pesquisa caracterizou-se quanto aos fins como uma pesquisa descritivo-

analítica (MARCONI; LAKATOS, 2003), com abordagem qualitativa (CRESWELL, 2010), 

configurando-se, também, como uma pesquisa avaliativa de implementação que, conforme as 

definições de Perez (2007) e Subirats (1994), intenciona estudar sistematicamente o processo 

de implementação de uma política pública. 

A perspectiva descritivo-analítica deste estudo se evidenciou na medida em que foi 

proposto descrever o processo de implantação do PAA, apontando-se as características e as 

condições do ambiente organizacional onde este programa foi implantado. A perspectiva 

analítica se revela na medida em que se propôs estudar os resultados encontrados, bem como 

a analisar se este processo de implantação tem ocorrido de modo a atingir os seus objetivos, 

culminando na indicação de limitações porventura detectadas e em recomendações visando à 

melhoria do processo de implementação do programa. 

Para tanto, o trabalho adotou como estratégia de pesquisa o estudo de caso (YIN, 

2005): a implantação do PAA na UFRN. Portanto, o universo desta pesquisa relaciona-se à 

UFRN, mais especificamente ao RU e ao Departamento de Material e Patrimônio (DMP). A 

população investigada foi composta pelos atores responsáveis pela implementação do 

programa na referida universidade, a saber: o Diretor do DMP, a pregoeira que participou da 

chamada pública, e pelos membros da Comissão de Parecer Técnico da Chamada Pública. 

A população investigada foi ainda composta pelos dois presidentes das associações 

que ganharam o processo da chamada pública realizada na UFRN, quais sejam: Associação 

de Mulheres Lutadoras de Lilás do Boqueirão e Associação dos Agricultores Familiares da 

Comunidade de Campinas e pelos responsáveis pelas compras nas três unidades que 

adotaram o PAA. 
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A Associação da Comunidade de Campinas se localiza no município de Extremoz e 

foi fundada em 18 de julho de 2011. Já a Associação de Mulheres Lutadoras de Lilás do 

Boqueirão se localiza no município de Touros e foi fundada em 09 de maio de 2006. 

Esta pesquisa adotou três técnicas de coleta de dados: pesquisa documental, 

observação participante durante 15 meses (de agosto de 2016 até novembro de 2017) e 

entrevista com roteiro semiestruturado (Apêndices A, B, C e D), de modo a alcançar os 

objetivos da pesquisa, conforme consta no procedimento de coleta de dados apresentado no 

Quadro 2.  

 

Quadro 2: Procedimentos de coleta e análise de dados. 

Objetivos Específicos 
Técnica de Coleta 

de dados 
Instrumento de Pesquisa 

Método de 

Análise 

Caracterizar o modelo de compras 

institucionais do Programa de 

Aquisição de Alimentos na UFRN;  

Pesquisa documental, 

entrevista e 

observação 

participante. 

Documentos como o edital da 

chamada pública (anexo1) 

Roteiro semiestruturado 

Registros em cadernos de campo. 

Análise 

Descritiva 

com viés 

funcionalista. 

Descrever o ambiente 

organizacional em que a política 

está sendo implementada;  

Entrevista e 

observação 

participante. 

Roteiro semiestruturado 

Registros em cadernos de campo. 

Análise 

Descritiva 

Investigar o comprometimento dos 

atores envolvidos com o processo 

de implementação do programa; 

Entrevista e 

observação 

participante. 

Roteiro semiestruturado e registro 

em caderno de campo. 

Análise 

Descritiva 

Analisar a capacidade 

administrativa para a 

implementação; 

Entrevista e 

observação 

participante. 

Roteiro semiestruturado e registro 

em caderno de campo. 

Análise 

Descritiva 

Averiguar a articulação dos atores 

envolvidos com o processo de 

implementação do programa; 

Entrevista e pesquisa 

documental. 

Roteiro semiestruturado e 

documentos das associações. 

Análise 

Descritiva 

Realizar um balanço dos 

resultados alcançados pela 

implementação do modelo de 

compras institucionais na 

perspectiva dos atores envolvidos; 

Entrevista e 

observação 

participante. 

Roteiro semiestruturado e registro 

em cadernos de campo. 

Análise 

Descritiva 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Ao longo da observação participante, ocorreu a presença nas atividades (reuniões e 

visitas técnicas) realizadas pelo grupo de atores envolvidos no processo de implementação da 

política, na medida em que as circunstâncias permitiram. Ademais, foram acompanhadas as 

entregas e articulações da unidade RU com as associações. 

Durante a observação foram realizados registros dos acontecimentos em caderno de 

campo e fotografias, de modo a compilar dados e informações que permitissem compreender o 

processo, especialmente no que se refere à descrição do contexto da implementação e percepção 

do comprometimento dos atores envolvidos. Nesta fase, foi caracterizado o modelo de compras 
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institucionais do PAA na UFRN por meio de pesquisa documental, instituído pelo Edital nº 

01/2016 (Anexo 1). Ainda durante a observação foram identificados os atores envolvidos e as 

associações de agricultores familiares que compõem a população deste estudo. 

Os presidentes das associações, ou seus representantes, foram posteriormente 

entrevistados em profundidade, por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado com a 

finalidade de averiguar a articulação dos atores envolvidos com o processo de implementação 

do programa e de avaliar a capacidade administrativa dessas entidades associativas em 

atender às demandas do PAA da UFRN. De igual modo, os atores institucionais responsáveis 

pela implementação deste Programa também foram entrevistados com os mesmos objetivos, e 

os responsáveis pelas unidades, para que relatassem os benefícios percebidos com a utilização 

deste modelo de compras. 

Para a avaliação dos dados coletados foi utilizado o Protocolo 5C de Brynard, em 

suas variáveis analíticas, sistematizadas no Quadro 3. Destaca-se que cada objetivo 

específico desse estudo remete-se a uma variável do referido protocolo. As entrevistas 

realizadas com os atores buscaram informações sobre o contexto, comprometimento e a 

capacidade administrativa da UFRN e das associações (clientes/parceiros), ao passo que a 

dimensão conteúdo foi avaliada por meio da análise do edital da chamada pública e por 

entrevista com o diretor do DMP. 

 

Quadro 3: Modelo de análise baseado no Protocolo 5C. 

Objetivos da 

Pesquisa 
Dimensão Variáveis Descritivo da Variável 

Caracterizar o 

modelo compras 

institucionais do 

Programa de 

Aquisição de 

Alimentos na 

UFRN; 

 

C
O

N
T

E
Ú

D
O

 

Formulação e Escolha 

do Modelo 

Critérios, objetivos, dinâmica de 

implementação, acompanhamento e avaliação; 

Atores envolvidos no processo. 

Método 

Processo de Elaboração da Chamada Pública 

Formação de Comissão 

(Nº de atores, Representatividade) 

Definição dos Itens do Edital (objeto, preço, 

recurso disponibilizado, condições de 

participação critérios de priorização) 

Base teórica 
Fundamentos teóricos 

(paradigmas orientadores e conceitos centrais) 

Descrever o ambiente 

organizacional em que 

a política está sendo 

implementada; 

C
O

N
T

E
X

T
O

 Social 
Opinião Pública e pressões sociais 

(movimentos sociais)  

Econômica Previsão orçamentária, estabilidade econômica. 

Político 
Existência de inter-relações entre as instâncias 

governamentais; mudanças de governo. 

Legal Necessidade de cumprimento da legislação 
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Continuação do Quadro 3... 
Objetivos da 

Pesquisa 
Dimensão Variáveis Descritivo da Variável 

Investigar o 

comprometimento 

dos atores 

envolvidos com o 

processo de 

implementação do 

programa; 

C
O

M
P

R
O

M
E

T
IM

E
N

T
O

 

Nível de 

comprometimento 
Percepção dos atores sobre seu comprometimento. 

Analisar a 

capacidade 

administrativa para 

a implementação; 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

Carga de trabalho 
Disponibilidade de tempo para execução das 

atividades, divisão dos trabalhos 

Recursos Humanos 
Realização de cursos, participação em eventos, 

disponibilidade de pessoal. 

Comunicação 

Canais de comunicação e troca de informações 

entre os atores (implementadores, beneficiários, 

outros pertinentes) 

Recursos 

financeiros 
Recursos disponíveis para a implementação 

Infraestrutura e 

equipamentos 

Disponibilização de instalações físicas, suprimentos 

e equipamentos necessários 

Averiguar a 

articulação dos 

atores envolvidos 

com o processo de 

implementação do 

programa C
L

IE
N

T
E

S
 E

 

C
O

L
IG

A
Ç

Õ
E

S
 

Grupos-alvo e 

outros agentes 

externos. 

Verificar a comunicação, diálogo e articulação 

entre clientes e implementadores 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Sobre o conteúdo da política avaliou-se como esta foi implantada, a formulação do 

edital, os métodos utilizados para se atingir os objetivos da política e a base teórica utilizada 

para tal, além dos motivos que levaram a UFRN a adotar tal programa e como este foi 

conduzido na instituição. Sobre o contexto organizacional, buscou-se descrever o ambiente 

social, econômico, político e legal em que a política foi implantada, analisando os possíveis 

limites ao processo de implementação. De tal forma, questionou-se sobre a possível existência 

de pressões externas para adoção do programa, a situação econômica da instituição, o 

cumprimento da legislação, entre outros fatores. 

Com relação ao comprometimento, foram considerados a percepção que os atores têm 

de seu comprometimento com o programa, os fatores que influenciaram este comprometimento 

e a abordagem política adotada na implementação. Nesta perspectiva foi avaliada mais 

especificamente a abordagem dada ao Programa pela instituição, de modo a caracterizá-la como 

top-down ou botton-up. 
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No que se refere à capacidade administrativa foram consideradas variáveis como carga 

de trabalho dos funcionários, treinamentos para a execução das tarefas, fluxo de informações, 

recursos financeiros suficientes, instalações físicas (edifícios, suprimentos, tecnologia etc.), 

como também o tempo disponível para a implementação. 

No tocante aos parceiros, foram consideradas as variáveis comunicação e interação 

entre os implementadores e os beneficiários. Vale salientar que os parceiros exercem grande 

influência nos resultados da implementação e que o apoio e interação entre os vários grupos 

envolvidos, implementadores, beneficiários (produtores rurais) e movimentos sociais, 

cooperativas, associações durante o processo de implementação se torna um ponto chave 

para o sucesso de uma política. 

Com relação ao balanço dos resultados alcançados foi realizada uma entrevista 

baseada em um roteiro semiestruturado (Apêndice D) com os responsáveis pelas compras de 

cada unidade que adotou o Programa, para que fosse possível identificar os resultados já 

encontrados neste modelo de compras, bem como as suas principais dificuldades. 

Após a coleta, os dados foram sistematizados e analisados. Os dados coletados que 

foram gravados por meio de entrevistas foram transcritos e analisados com base no 

método descritivo com enfoque no funcionalismo (CABRAL, 2004) e interpretados à luz 

da literatura pertinente.  

Por fim, foram traçadas recomendações para melhorar o processo de implementação 

do programa, a partir das análises realizadas durante o processo de implementação. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A dissertação está estruturada em 3 capítulos. No capítulo 1, a introdução, quando é 

contextualizado o problema da pesquisa que norteia o trabalho, por meio de uma breve 

apresentação do problema estudado e demonstração de sua relevância para a agricultura 

familiar. Ainda neste capítulo constam os objetivos e a justificativa, além da indicação do 

delineamento metodológico proposto, apresentando a classificação da pesquisa, os sujeitos, os 

instrumentos de coleta e as estratégias de tratamento e análise dos dados. 

No capítulo 2 são abordados temas como Políticas Públicas para a Agricultura 

Familiar no Brasil, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) e o próprio Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), discutindo-se sobre a 

sua origem, seus objetivos e suas modalidades. 
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No capítulo 3 traz-se um breve referencial teórico-empírico, que aborda elementos 

como avaliação de políticas públicas e sua implementação e o protocolo 5c de Brynard, 

adotado como metodologia deste trabalho. 

No capítulo 4 é descrita a avaliação do processo de implementação do modelo de 

compras institucionais adotado pela UFRN, descrevendo-o e caracterizando-o. Além disso, 

também foram observados os aspectos relacionados ao ambiente organizacional da UFRN, o 

comprometimento dos atores envolvidos com o processo de implementação do PAA UFRN, a 

capacidade administrativa da UFRN , a articulação dos atores envolvidos na implementação 

do PAA-CI na UFRN, o balanço dos resultados alcançados na UFRN e as recomendações 

para o refinamento do modelo de compras institucionais da UFRN. 

Na sequência, constam as considerações finais do estudo e, em seguida, as referências 

utilizadas no decorrer do trabalho, bem como os apêndices e anexos. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL 

 

Agricultura familiar não é propriamente um termo novo. No entanto, em razão do seu 

uso recente, com ampla penetração nos meios acadêmicos, nas políticas de governo e nos 

movimentos sociais, a expressão adquire novas significações (ALTAFIN, 2010). 

A expressão agricultura familiar, enquanto agrupamento social de interesse 

sociológico e foco da ação estatal, surgiu inicialmente nos Estados Unidos. Enquanto nos 

Estados Unidos e na Europa os critérios delimitadores para circunscrever o conjunto social 

dos agricultores foram essencialmente econômicos – e os subtipos atualmente definidos são 

divididos exclusivamente pelos níveis de venda da produção – no Brasil os critérios 

delimitadores da categoria social dos agricultores foram: sindical, político-ideológico e 

religioso, refletindo a capacidade de pressão e a interferência de atores sociais interessados 

em manter sua posição no meio rural (NAVARRO; PEDROSO, 2011). 

O conceito de agricultura familiar é de difícil delimitação. Na literatura, encontram-se 

diversas vertentes sobre o tema, dentre as quais se destacam duas: uma que considera que a 

moderna agricultura familiar é uma nova categoria, gerada no bojo das transformações 

experimentadas pelas sociedades capitalistas desenvolvidas; e uma segunda, que defende que 

a agricultura familiar brasileira se constitui como um conceito em evolução, com 

significativas raízes históricas (ALTAFIN, 2010). 

Nessa primeira linha, entende-se que o agricultor familiar moderno surgiu 

recentemente, sem nenhuma relação com os camponeses do passado, bem como que a 

formação de tal conceito decorre dos interesses do Estado. Na segunda linha de pensamento, 

adotada neste trabalho, o agricultor familiar não representa uma nova categoria, mas uma 

evolução dos antigos camponeses. 

Guanziroli et al. (2001) aponta que a escolha de um conceito para definir a agricultura 

familiar, ou a seleção de critérios para separar os estabelecimentos familiares dos patronais, 

não é tarefa fácil. Para Buainain (2006, p. 17), “Nenhum critério ou metodologia é totalmente 

satisfatório, e nenhum é livre de certo grau de arbitrariedade”. 

Em que se pese essa controvérsia, a definição oficial mais recente de agricultura 

familiar é apresentada no último Censo Agropecuário, no qual se distingue agricultura 

familiar e não familiar com base na Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006. Essa lei, conhecida 

como Lei da Agricultura Familiar, estabelece as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Com base nesse 
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Censo, legalmente considera-se agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural 

e que atenda aos seguintes critérios (CENSO AGROPECUÁRIO, 2006, p.16):  

 

i) Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  

ii) Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;  

iii) Tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento empreendimento; 

iv) Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

O reconhecimento institucional da agricultura familiar no Brasil ocorreu, principalmente, 

a partir dos estudos desenvolvidos pela Food and Agriculture Organization (FAO) juntamente 

com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no início da década de 

1990. Esses estudos resultaram no relatório publicado em 1994 por esses órgãos, versando sobre 

as "Diretrizes de política agrária e desenvolvimento sustentável" para o país. A partir daí, o 

segmento de agricultores familiares ganhou visibilidade e maior participação no contexto das 

políticas públicas para o espaço rural (AZEVEDO; PESSÔA, 2011). 

As políticas públicas para agricultura familiar são essenciais para diminuir distorções 

históricas e oferecer oportunidades iguais de concorrência com os latifundiários, porém 

devem ser estudadas de acordo com as diversidades dessa população, como lembra Buainain 

(2003) que destaca que agricultura familiar é um universo profundamente heterogêneo, seja 

em termos de disponibilidade de recursos, acesso ao mercado, capacidade de geração de renda 

e acumulação. Essa diversidade é também regional. 

Para o referido autor, o desenvolvimento da agricultura familiar não pode ser tratado 

com políticas e instrumentos isolados; é necessário que o processo tenha uma visão global do 

problema, apresentando-se como imprescindível a criação de uma estratégia de 

desenvolvimento nacional. 

Destaca-se, ainda, que a agricultura familiar (AF) não se organiza de forma única ou 

homogênea. Além da questão econômica propriamente dita, a agricultura familiar está 

associada às dinâmicas: sociais, econômicas, políticas e culturais, identificadas com a 

construção do conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no Brasil. De um modo 

geral, as políticas de apoio à agricultura familiar garantem a diminuição da pobreza e da 

desigualdade no meio rural, uma maior diversificação na produção de alimentos, o 

fortalecimento do abastecimento alimentar em localidades distantes e a consequente 

dinamização das economias locais (BRASIL, 2017b). 
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Durante séculos a agricultura familiar esteve fora da agenda governamental e os 

autores Altafin e Rocha (2005) citam três motivos para explicar este fato:  

1) A própria história do país, que renega o valor econômico e cultural dos agricultores 

familiares desde a época do império; 

2) O próprio desenho político, que sempre viu a agricultura familiar como atividade de 

preguiçoso; 

3) Somente a partir da década de 80 os movimentos sociais começam a buscar novos 

espaços. 

No período de 1970 a 1990 a agricultura familiar esteve muito marginalizada e Bonnal 

e Leite (2011) consideram que o culpado deste fato foi o crescimento econômico da década de 

70 que fez subir os juros juntamente com o surgimento de tecnologias na produção agrícola, 

dois fatores que juntos deixaram a agricultura familiar em desvantagem frente aos 

latifundiários.  Em seu estudo, Araújo (2012) faz uma crítica às políticas para a agricultura 

familiar, alegando que sempre esteve encoberto o caráter desenvolvimentista através das 

cessões de crédito e que ao longo da história tem-se visto a disponibilização de mais crédito 

de forma desigual.  

Ao longo da década de 90, os movimentos sindicais ligados ao Departamento Nacional 

de Trabalhadores Rurais da Central Única dos Trabalhadores (DNTR/CUT) passaram a 

direcionar suas lutas para a chamada “reconversão e reestruturação produtiva” da agricultura 

familiar. A partir de 1995, estas lutas passaram a ser chamadas de “Grito da Terra Brasil”. É a 

partir deste momento que a Agricultura Familiar começa a ser “vista” pela política nacional 

(MATTEI, 2005). 

Segundo Silva e Bernardes (2014), inicialmente parcela excluída do processo de 

modernização, os pequenos produtores definidos como agricultores familiares passaram a ser 

objeto de política de crédito rural na década de 1990, quando foram incluídos pela linha 

específica de crédito do Programa Nacional de Valorização da Pequena Propriedade Rural 

(PROVAP). Esse programa foi criado em 1994 e trabalhava basicamente com créditos 

concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Tal 

programa foi aprimorado e originou o PRONAF e logo depois o PAA. 

O PROVAP foi uma política de grande relevância e que marcou uma transição entre as 

políticas públicas para a AF, porém teve um reduzido alcance devido as suas exigências 

impostas ao público alvo. E diante dessa baixa adesão o PROVAP foi reformulado em 1995 e 

nasceu o PRONAF (VOGT, 2009). 
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O PRONAF foi um programa que atendeu às reinvindicações dos movimentos 

organizados ligados aos sindicatos rurais, que colocavam a necessidade da formulação e 

implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural específicas para a agricultura 

familiar, o segmento mais fragilizado da agricultura brasileira, tanto em termos de capacidade 

técnica como de inserção nos mercados agrícolas (MATTEI, 2005). 

As principais políticas relacionadas à agricultura familiar são as de crédito, assistência 

técnica e extensão rural (ATER) e apoio à comercialização. Alguns números merecem destaque: 

na safra 2014/15, o PRONAF realizou cerca de 1,9 milhões de contratos, num valor total de 24 

bilhões de reais. Em 2013 foram beneficiadas 769.180 famílias com ATER. As compras públicas 

da agricultura familiar (PAA e PNAE) totalizaram 1,5 bilhão de reais em 2015 (BRASIL, 2017b). 

Mas existem outros grupos de políticas voltadas a Agricultura Familiar, entre eles os de 

políticas assistenciais. As políticas assistenciais tiveram início no Governo de Fernando Henrique 

Cardoso, com o Programa Comunidade Solidária, e se consolida no Governo Lula, por meio do 

Programa Fome Zero (GRISA; SCHNEIDER, 2015) cujo objetivo principal era garantir o direito 

humano à alimentação por meio da promoção da Segurança Alimentar, compondo ações e 

programas articulados pelo Governo Federal com estados, municípios e sociedade civil. 

A estratégia do programa compreende quatro eixos: 

1) Acesso aos alimentos 

2) Fortalecimento da Agricultura Familiar 

3) Geração de renda 

4) Articulação, mobilização e controle social 

Outra política assistencial foi a criação do Programa Garantia Safra em 2002, como 

uma ação do PRONAF, voltado ao segmento mais vulnerável desta categoria social, visando 

garantir renda aos agricultores localizados nas regiões semiáridas do país que sofrem com a 

perda de safra por motivos de seca ou excesso de chuvas (BRASIL, 2016b). No terceiro bloco 

de políticas para Agricultura Familiar estão as políticas para construção de mercado, como o 

PAA e a inclusão das compras da AF no PNAE. Em ambos os programas o governo estipula 

um percentual mínimo de 30% dos gastos com alimentos a serem aplicados em compras da 

agricultura familiar (GRISA; SCHNEIDER, 2014). 
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2.1 PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR (PRONAF) 

 

O PRONAF é uma política federal que surgiu em consequência de uma série de ações 

dos agricultores familiares, dentre as quais se destacam a filiação à CUT da maioria das 

federações da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), além das 

repetidas manifestações anuais chamadas de “grito da terra”. No início, quem o administrava 

era o Ministério da Agricultura, depois foi associado ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), para em 1999 ser associado ao MDA (DIAS; ROCHA, 2015). 

A criação do PRONAF ocorreu através do Decreto Presidencial n
o
 1.946, de 28 de 

julho de 1996, que em seu art. 1º, § 2º, assim descreve as diretrizes orientativas do Programa 

(BRASIL, 2006, s.p.): 

 

a) Melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar, mediante 
promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada, aumento de sua capacidade 
produtiva e abertura de novas oportunidades de emprego e renda; b) proporcionar o 
aprimoramento das tecnologias empregadas, mediante estímulos à pesquisa, 
desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas à agricultura familiar, com vistas aos 
ao aumento da produtividade do trabalho agrícola; c) fomentar o aprimoramento 
profissional do agricultor familiar, proporcionando-lhe novos padrões tecnológicos e 
gerenciais; d) adequar e implantar a infraestrutura física e social necessária ao melhor 
desempenho produtivo dos agricultores familiares, fortalecendo os serviços de apoio à 
implementação de seus projetos, à obtenção de financiamento em volume suficiente e 
oportuno dentro do calendário agrícola e o seu acesso e permanência no mercado, em 
condições competitivas; e) atuar em função das demandas estabelecidas no níveis 
municipal, estadual e federal pelos agricultores familiares e suas organizações; f) 
agilizar os processos administrativos, de modo a permitir que os benefícios 
proporcionados pelo Programa sejam rapidamente absorvidos pelos agricultores 
familiares e suas organizações; g) buscar a participação dos agricultores familiares e 
de seus representantes nas decisões e iniciativas do Programa; h) promover parcerias 
entre os poderes públicos e o setor privado para o desenvolvimento das ações 
previstas, como forma de se obter apoio e fomentar processos automaticamente 
participativos e descentralizados; i) estimular e potencializar as experiências de 
desenvolvimento, que estejam sendo executadas pelos agricultores familiares e suas 
organizações, nas áreas de educação, formação, pesquisas e produção, entre outras. 

 

Este programa foi, durante mais de 15 (quinze) anos, a principal política pública voltada 

à agricultura familiar, como ressaltam os autores Saron e Hespanhol (2012, p. 2), quando 

escrevem que: 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) firmou-se 

ao longo dos mais de 15 anos de sua existência como a principal política pública voltada 

à agricultura familiar no Brasil. A obtenção deste status se deve a paulatina e expressiva 

ampliação dos recursos destinados ao programa, principalmente a partir do início (e no 

decorrer) do Governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010), tendência 

que persistiu no Governo de Dilma Rousseff [até 2012]. 
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As principais linhas de crédito do PRONAF são: 

a) PRONAF custeio – financia atividades agropecuárias e não agropecuárias de 

produção própria ou de terceiros. 

b) PRONAF jovem – financia propostas de crédito de jovens agricultores. 

c) PRONAF mulher - financia propostas de crédito de mulheres, independente do 

estado civil. 

d) PRONAF agroindústria – financia investimentos que visem o beneficiamento, 

processamento e comercialização de produtos. 

e) PRONAF investimento – visa melhorar a produção com investimento em 

maquinas, equipamentos e infraestrutura. 

Até o ano de 2015 o PRONAF já havia atingido mais de 2,6 bilhões de famílias, 5.379 

municípios e disponibilizado mais de 156 bilhões de reais em recursos (BRASIL, 2015b). Apesar 

dos números, uma limitação do PRONAF reside no seu modelo voltado à especialização 

produtiva, beneficiando atividades produtivas rentáveis e cultivos de inserção mercantil, não 

sendo capaz de apresentar alternativas aos agricultores familiares, cujo objetivo consiste na 

diversificação do que é produzido no interior das unidades familiares (VOGT, 2009). Outra 

limitação pode ser verificada no fato de que, embora o PRONAF tenha como foco a agricultura 

familiar, destina-se prioritariamente às atividades de custeio e/ou investimento e pouco beneficia a 

comercialização dos produtos agrícolas deste setor (SALGADO, 2016). 

Buscando minimizar as dificuldades enfrentadas pela agricultura familiar em escoar 

sua produção e competir com os latifundiários no mercado, associado às articulações do 

programa Fome Zero – que busca promover a segurança alimentar a populações de risco –, o 

governo federal criou uma nova política pública para a agricultura familiar, o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA). 

 

2.2 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) 

 

O PAA foi instituído pelo Art. 19 da Lei Federal n. 10.696, de 02 de julho de 2003, 

regulamentada pelo Decreto nº 6.444, de 07 de maio de 2008, representando um marco nas 

políticas públicas para a agricultura familiar no Brasil (ARAÚJO, 2012). Esta foi uma política 

de grande significância em que o Estado marca presença na comercialização e aquisição de 

produtos de pequenos agricultores. 

Conforme o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o PAA 

foi “constituído como uma ação estruturante no contexto da proposta do Fome Zero”. 
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(BRASIL, 2010, p. 03). Trata-se de um programa governamental que procura contribuir com 

o aumento da renda para os produtores de pequenas unidades do campo, ou seja, a agricultura 

familiar camponesa, ao mesmo tempo em que visa o combate à fome e à miséria, consistindo 

assim, em uma ação dupla (LOPES; ALMEIDA, 2012). 

O PAA foi criado na tentativa de abrir uma parcela do mercado institucional para a 

agricultura familiar, em continuidade ao PRONAF, de 1996, que inicialmente previa dois 

mecanismos que seriam operados pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) ou 

diretamente pelos governos federal, estadual ou municipal: a compra para formação de 

estoques públicos de alimentos (medida rotineira executada pelos governos visando preservar 

a estabilização dos preços) e a compra com doação simultânea para programas de combate à 

fome e à insegurança alimentar em determinadas localidades. Neste último caso, a compra era 

feita junto aos agricultores, respeitando-se as determinações da Lei das Licitações (Lei n. 

8.666/93) e entregue às instituições de caridade, hospitais e, principalmente, ao Programa 

Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) (GONÇALVES, 2014). 

Deste modo, o PAA destina-se à aquisição de produtos agropecuários fornecidos pelos 

agricultores familiares, sendo dispensada a licitação, desde que os preços dos produtos adquiridos 

não ultrapassem o valor dos preços praticados nos mercados locais e regionais (MATTEI, 2005). 

Ainda segundo Mattei (2005), o PAA, em suas diversas modalidades, possui duas 

funções autônomas: a primeira, consistente na garantia ao direito básico à alimentação para as 

pessoas que vivem socialmente em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

destinando os produtos adquiridos para diferentes segmentos sociais (alimentação escolar nos 

municípios; alimentação em creches, abrigos, albergues, asilos e hospitais públicos; formação 

de bancos de alimentos; utilização em restaurantes populares e em cozinhas comunitárias); a 

última é traduzida na procura pelo fortalecimento do setor da agricultura familiar, gerando 

emprego e renda no próprio meio rural. Com isto, pretende-se promover o desenvolvimento 

local, através da realização da produção na própria região consumidora.  

Para o MDS, o PAA tem como objetivos os seguintes pontos, presentes no Decreto nº 

7.775, de 04 de julho de 2012, que regulamentou o programa (BRASIL, 2012a, p. 01): 

 

I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, 

com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento, à industrialização 

de alimentos e à geração de renda; II - incentivar o consumo e a valorização dos 

alimentos produzidos pela agricultura familiar; III - promover o acesso à alimentação, 

em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, às pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação 

adequada e saudável; IV - promover o abastecimento alimentar por meio de compras 

governamentais de alimentos, inclusive para prover a alimentação escolar nos âmbitos 
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municipal, estadual, distrital e federal, e nas áreas abrangidas por consórcios públicos; 

V - constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares; 

VI - apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações formais 

da agricultura familiar; VII - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de 

comercialização; VIII - promover e valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e 

agroecológica de alimentos, e incentivar hábitos alimentares saudáveis em nível local e 

regional; e IX - estimular o cooperativismo e o associativismo. 

 

Não obstante a divergência quanto à definição das metas do PAA, tanto a legislação e 

quanto os estudos especializados vislumbram um objetivo comum: a garantia de acesso ao 

mercado para os produtos produzidos pelos agricultores familiares. De fato, o programa 

permite que os agricultores vendam seus produtos a instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, incentivando a melhoria na qualidade dos produtos produzidos, aumentando a 

renda dos agricultores e reduzindo a pobreza no meio rural (SALGADO, 2016). 

A gestão do PAA é coordenada pelo MDS e seu Grupo Gestor é composto por 

representantes dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), da Educação (MEC), do Desenvolvimento Social (MDS), 

da Fazenda (MF) e do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). A CONAB é a principal 

operacionalizadora do programa, porém outros órgãos ou entidades da Administração Pública 

federal, estadual ou municipal, direta e indireta, também atuam como unidades executoras do 

PAA, além de consórcios públicos. As funções do grupo gestor, segundo o Decreto nº 7.775, 

de 04 de julho de 2012, são: 

 

Definir: I - a forma de funcionamento das modalidades do Programa; II - a 

metodologia para a definição dos preços de referência de aquisição de alimentos, 

considerando as diferenças regionais e a realidade da agricultura familiar; III - a 

metodologia para definição dos preços e as condições de venda dos produtos 

adquiridos; IV - as condições de doação dos produtos adquiridos; V - as condições 

de formação de estoques públicos; VI - os critérios de priorização dos beneficiários 

fornecedores; VII - as condições para a aquisição e doação de sementes, mudas e 

outros materiais propagativos VIII - a forma de seu funcionamento, mediante a 

aprovação de regimento interno; e IX - outras medidas necessárias para a 

operacionalização do PAA (BRASIL, 2012a, s.p.).  

 

Inicialmente o PAA foi criado com 6 modalidades instituídas pelo Decreto 6.447 de 07 

de maio de 2008: Aquisição de Alimentos para Alimentação Escolar; Compra Direta da 

Agricultura Familiar para distribuição de alimentos ou formação de estoque público; Apoio à 

Formação de Estoque pela Agricultura Familiar; Compra da Agricultura Familiar com Doação 

Simultânea; Compra Direta local da Agricultura Familiar com Doação Simultânea e Incentivo 

à Produção e Consumo do Leite. 
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Posteriormente esse decreto foi revogado pelo Decreto 7.775 de 04 de julho de 2012, 

retirando algumas modalidades e acrescentando outras. Atualmente a compra de alimentos da 

agricultura familiar para a alimentação escolar é uma diretriz do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, instituída pela Lei 11.947 de 16 de junho de 2009. 

Atualmente, o PAA é composto das seguintes modalidades: Compra Direta da 

Agricultura Familiar (CDAF); Compra com Doação Simultânea (CDS); Apoio à Formação de 

Estoque (CPR-Estoque); Incentivo à Produção e Consumo de Leite (PAA Leite); Compra 

Institucional (CI) e Aquisição de Sementes. Cada modalidade está especificada no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Modalidades do PAA. 

Modalidades Descrição 
Fonte de recurso 

Órgão executor 

Valor máximo 

a ser pago / 

agricultor 

Compra 

Direta da 

Agricultura 

Familiar 

Aquisição de produtos específicos para distribuição 

ou para formação de estoques públicos destinados a 

ações de abastecimento social ou venda. Tem como 

objetivo a regulação de preços de alimentos, na 

movimentação de safras e estoques e promoção da 

segurança alimentar e nutricional. 

MDS/MDA 

Conab 

Até R$ 

8.000,00 por 

ano 

Formação 

de estoque 

pela 

Agricultura 

Familiar 

Disponibiliza recursos para que a organização de 

agricultores adquira a produção de agricultores 

familiares, beneficie e forme estoque de produtos 

para serem comercializados ou distribuídos para 

populações em situação de insegurança alimentar.  

Busca propiciar aos agricultores familiares 

instrumentos de apoio à comercialização de seus 

produtos, sustentação de preços e agregação de 

valor.  

MDS/MDA 

Conab 

Até R$ 

8.000,00 por 

ano 

Incentivo à 

produção e 

ao Consumo 

de Leite 

Adquire leite de famílias produtoras e efetua a 

doação a entidades em risco de insegurança 

alimentar. Contribuir para o abastecimento alimentar 

de famílias em situação de vulnerabilidade social, 

por meio da distribuição gratuita de leite, além de 

incentivar a produção de leite dos agricultores 

familiares para fortalecer o setor produtivo local e a 

agricultura familiar, e integrar o leite aos demais 

ciclos de abastecimento do PAA. 

MDS 

Estados da Região 

Nordeste e Norte 

de Minas Gerais 

Até R$ 

4.000,00 por 

semestre 

Compra 

Institucional 

Adquire alimentos da agricultura familiar para 

atendimento às demandas regulares de consumo de 

alimentos de entidades públicas, com dispensa de 

licitação (presídios, restaurantes universitários, 

hospitais etc.). Visa propiciar maior efetividade de 

participação dos agricultores familiares, com 

ampliação dos mercados. 

Governo Federal, 

Estados e 

Municípios 

Até R$ 

20.000,00 por 

ano 

Aquisição de 

Sementes 

Compra sementes de organizações da agricultura 

familiar e as destina a agricultores familiares. 

MDA 

Conab 

Até R$ 

6.000.000 por 

ano 

Fonte: Salgado (2016). 

 

A modalidade PPA-Compra Institucional, foco deste trabalho, foi o primeiro programa 

de aquisição institucional de alimentos criado pelo Brasil através da Resolução nº 50, 26 de 
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setembro de 2012, expedida pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos da 

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Na referida Resolução, fica 

estabelecido que a CI se trata de uma modalidade de aquisição que permite que órgãos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios comprem alimentos da agricultura 

familiar por meio de chamadas públicas, com seus próprios recursos financeiros, mediante 

dispensa de procedimento licitatório (BRASIL, 2017a). 

Outro documento relevante no estudo do PAA-CI é o Decreto nº 8.473, de 22 de junho 

de 2015, vez que foi a partir dele que o PAA se tornou obrigatório para as instituições 

federais. Tal decreto estabelece um percentual mínimo de compras da agricultura familiar, 

como mostra o disposto no parágrafo primeiro do art. 1º: 

 

Do total de recursos destinados no exercício financeiro à aquisição de gêneros 

alimentícios pelos órgãos e entidades de que trata o caput, pelo menos 30% (trinta 

por cento) deverão ser destinados à aquisição de produtos de agricultores familiares 

e suas organizações, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários que se 

enquadrem na Lei nº 11.326, de 2006, e que tenham a Declaração de Aptidão ao 

Pronaf – DAP (BRASIL, 2015a, s. p.). 

 

Para os órgãos governamentais, o instrumento para realizar a compra institucional é a 

chamada pública. Esse método diminui os entraves burocráticos dos processos licitatórios, 

que dificultavam a participação dos agricultores familiares, que não reuniam condições de 

competir com grandes produtores rurais (ASSIS, 2016). 

Na Resolução nº 50, de 26 de setembro de 2012, fica permitido que o edital da 

chamada pública selecione a proposta vencedora segundo alguns critérios que não o menor 

preço, entre os quais se destacam: I - agricultores familiares do município; II - comunidades 

tradicionais, quilombolas ou indígenas; III - assentamentos da reforma agrária; IV - grupos de 

mulheres; V - produção agroecológica ou orgânica. Tais medidas tornam o processo de 

seleção menos competitivo e mais equânime para os agricultores concorrentes. 

Segundo Assis (2016), o edital de chamada pública deve conter, no mínimo, os 

gêneros alimentícios, as quantidades e a especificação dos produtos, o cronograma e o local 

da entrega, os critérios de seleção dos beneficiários ou organizações fornecedoras, as 

condições contratuais, a relação de documentos necessários para habilitação das propostas e 

os preços de referência dos alimentos. 

Mencionados editais de chamada pública envolvem diversos atores da instituição, os 

quais definem questões relacionadas aos aspectos quantitativos e qualitativos e à 

operacionalização e execução da chamada pública. As etapas devem ter como base a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
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legislação que regula o processo de licitação na administração pública e a experiência 

adquirida da instituição nesse tipo de procedimento (SALGADO, 2012). 

De acordo com Pires, Perez-Cassarino e Costa (2013), as principais dificuldades 

encontradas pelos agricultores para o abastecimento das instituições consistem na articulação 

entre oferta e demanda, na padronização de pedidos, na logística de entrega, na periodicidade 

e na sazonalidade típica dos alimentos. Na tentativa de sanar essas dificuldades, Malina 

(2012) apresenta que é imprescindível que os gestores do órgão comprador estabeleçam um 

diálogo com os agricultores familiares ou com suas organizações locais e regionais para 

mapear e caracterizar a produção agropecuária do município e adjacências, bem como que 

este diálogo ocorra antes do lançamento do edital da chamada pública. 

A participação das Universidades nas CIs tem se mostrado ínfima, tendo em vista que 

apenas oito instituições do país implantaram o PAA-CI e, destas, seis se localizam na região 

sul e sudeste do país. Tal situação, provavelmente, é reflexo do fato de que as referidas 

regiões apresentam o maior número de agricultores familiares em detrimento das demais. 

Sobre o tema, saliente-se que o censo agropecuário de 2006 mostrou que os estados de Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul ocupam respectivamente a segunda e terceira posição nacional em 

números de estabelecimentos familiares (ASSIS, 2016). 

Diante do exposto, vislumbra-se a significativa evolução nas compras públicas através 

do PAA, o qual vem rompendo barreiras, a exemplo daquelas decorrentes das aquisições 

realizadas por meio de pregão eletrônico e das compras de grandes produtores para 

instituições públicas, e concomitantemente tem traçado uma nova trajetória para a agricultura 

familiar e o mercado institucional.  
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3 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Conforme Teixeira (2002), políticas públicas podem ser definidas como diretrizes, 

princípios norteadores de ação do Poder Público, bem como regras e procedimentos para as 

relações entre Poder Público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. 

Para Dye (1984), política pública é aquilo que o governo decide ou não fazer.  Enquanto para 

Souza (2006), a política pública é o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, 

“colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças 

no rumo ou curso das referidas ações. 

Como se pode verificar, existem alguns conceitos de políticas públicas. No entanto 

não se vislumbra uma única, tampouco a melhor definição sobre o que seja política pública. 

Apesar de optarem por abordagens diferentes, as definições de políticas públicas assumem, 

em geral, uma visão holística do tema, na qual se consideram indivíduos, instituições, 

interações, ideologia e interesses, ainda que referidas conceituações apontem divergências no 

tocante à importância relativa desses fatores (SOUZA, 2006). 

De acordo com Souza (2006) existe uma variedade de modelos explicativos para 

analisar as políticas públicas e entender melhor como e por que o governo faz ou deixa de fazer 

alguma ação que repercutirá na vida dos cidadãos. O Quadro 5 mostra alguns desses modelos. 

 

Quadro 5: Modelos de formulação de políticas. 
Modelo Característica 

Incrementalismo 

As políticas públicas não partem do zero, e sim de decisões marginais e incrementais 

que desconsideram mudanças políticas ou mudanças substantivas nos programas 

públicos. 

Ciclo de políticas 

públicas 

Esta tipologia vê a política pública como um ciclo deliberativo, formado por vários 

estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado. 

Modelo “garbage 

can” (lata do lixo) 

Vê as escolhas de políticas públicas como se as alternativas estivessem em uma “lata 

de lixo”. Existem vários problemas e poucas soluções. Ou seja, a política é escolhida 

de acordo com a solução encontrada para determinado problema. 

Coalisão de defesa 

Vê a política pública como um conjunto de subsistemas relativamente estáveis, que 

se articulam com os acontecimentos externos, os quais dão os parâmetros para os 

constrangimentos e os recursos de cada política. 

Arenas sociais 

Vê a política pública como iniciativa dos polices makers. Neste modelo, para que um 

evento seja reconhecido como problema é necessário que as pessoas se convençam 

que ele é um problema.  

Fonte: Adaptado de Souza (2006). 

 

No campo de análise das políticas públicas é comum o uso da abordagem do ciclo de 

políticas públicas. O ciclo de políticas públicas é uma ferramenta analítica que apresenta a 

política pública em fases e tem uma grande utilidade: ajuda a organizar as ideias, faz com que 

a complexidade de uma política pública seja simplificada e ajuda políticos, administradores e 
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pesquisadores a criar um referencial comparativo para casos heterogêneos (TREVISAN; 

BELLEN, 2008; SECCHI, 2013). 

O ciclo da política pública é constituído, na maioria das vezes, pelos seguintes 

estágios: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das 

opções, implementação e avaliação (SOUZA, 2006). 

Os estágios do ciclo variam de acordo com cada autor. Para Secchi (2013), o ciclo de 

políticas públicas tem sete fases principais a serem estudadas: 1) identificação do problema; 

2) formação da agenda; 3) formulação de alternativa; 4) tomada de decisão; 5) 

implementação; 6) avaliação e 7) extinção. Enquanto para Kingdon (2006) são quatro fases: 

1) o estabelecimento de uma agenda; 2) a especificação das alternativas a partir de quais 

escolhas são feitas; 3) uma escolha final entre essas alternativas específicas, por meio de 

votação no Legislativo ou decisão presidencial; e 4) a implementação dessa decisão. 

 

Figura 1 – Ciclo de políticas públicas. 

 
Fonte: Adaptado de Secchi (2013). 

 

A fase de avaliação da política não deve ocorrer necessariamente no final do ciclo, 

afinal um ciclo de políticas públicas não ocorre de forma linear e sequencial. Desta forma, a 

fase de avaliação pode e deve estar presente em todas as etapas do ciclo.  

A avaliação, para Secchi (2013), é a fase do ciclo de políticas públicas em que o 

processo de implementação e o desempenho da política pública são examinados com o intuito 

de conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema que a gerou. É o 

momento-chave para a produção de feedback sobre as etapas antecedentes. 
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De acordo com Arretche (2001), a avaliação é, ao menos na teoria, uma das etapas de 

uma política pública, devendo se inserir logo após sua implementação e realização de 

programas com o intuito de reformulação, os quais podem ser apresentados durante a 

implementação ou posteriormente. Para a mencionada autora, a produção e a divulgação das 

avaliações podem servir de base para que o eleitorado exerça seu papel democrático de 

controle das ações do governo. Assim, as avaliações podem contribuir para a participação 

efetiva da comunidade, o que implica na efetivação do processo de construção de uma 

sociedade crítica, que analisa as questões do Estado. 

Meny e Thoenig (1992) tratam o processo de avaliação de políticas públicas como 

uma busca, pelos gestores, em tentar responder perguntas acerca dos impactos causados pelo 

programa e das transformações experimentadas pelos os cidadãos em decorrência da adoção 

da política. Na visão dos autores, a avaliação é uma atividade diária, que consiste em 

identificar e medir os efeitos próprios da ação governamental.  

Nessa etapa, caso os objetivos do programa tenham sido atendidos, o ciclo político 

pode ser suspenso ou chegar ao fim; caso contrário, possibilita-se a iniciação de um novo 

ciclo, isto é, a uma nova fase de percepção e definição de problemas. “Com isso, a fase da 

avaliação é imprescindível para o desenvolvimento e a adaptação contínua das formas e 

instrumentos de ação pública” (FREY, 2000). 

A definição do que seja a etapa de avaliação parece ser quase consensual, podendo ser 

traduzida na mensuração do desempenho de programas. Para isso, é necessário definir 

medidas para a aferição do resultado obtido. Essas medidas são os critérios de avaliação, tais 

como: eficiência, eficácia, impacto (ou efetividade), sustentabilidade, análise custo-

efetividade, satisfação do beneficiário e equidade (COSTA; CASTANHAR, 2003). 

Para Costa e Castanhar (2003), a aplicação desses critérios requer formas específicas 

de operacionalização, já que constituem medidas indiretas, ou seja, que devem ser 

calculadas a partir da identificação e quantificação dos resultados obtidos. Ao propor um 

sistema de indicadores para as universidades brasileiras, Schwartzman (1994) define três 

tipos: simples, definidos como aqueles que são expressos em termos absolutos; de 

desempenho, que requerem um padrão ou um objetivo para comparação e são relativos; 

gerais, aqueles que são gerados fora da instituição (ou programa), com base em estatísticas 

gerais ou em opiniões de especialistas. 

Outro exemplo de definição de indicadores para a avaliação do desempenho de 

programas públicos pode ser encontrado na proposta de Indicadores de excelência, elaborada 

pelo Ministério de Previdência e Assistência Social (MPAS), para serem utilizados como uma 
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“ferramenta para a mensuração e o acompanhamento do desempenho das gerências do seguro 

social do INSS”. O trabalho propõe e define três tipos de indicadores: primários, que 

expressam medidas elementares de eficiência (tempo médio de espera para a concessão de 

benefícios, participação de benefícios com demora superior a 45 dias no total de benefícios 

concedidos etc.); parciais de excelência, que procuram indicar a eficácia da operação (índices 

de cumprimento de prazos, de velocidade na concessão etc.); globais de desempenho, 

construídos a partir dos indicadores parciais e que visam a expressar o desempenho da gestão 

do programa, através de uma medida única (COSTA; CASTANHAR, 2003). 

Uma metodologia de avaliação de programas sociais envolve, então, a escolha de um 

conjunto de critérios e o uso de um elenco de indicadores (ou outras formas de mensuração) 

consistentes com os critérios escolhidos e que permitam efetuar um julgamento continuado 

e eficaz acerca do desempenho de um programa ou conjunto de programas, mediante o 

confronto com os padrões de desempenho anteriormente estabelecidos (COSTA; 

CASTANHAR, 2003). 

Segundo Costa e Castanhar (2003), uma maneira de permitir que a avaliação de 

programas públicos possa contribuir para testar a própria consistência do planejamento é 

através da definição prévia da matriz lógica do programa, em que em um primeiro momento 

serão identificados os objetivos gerais e específicos do programa, os indicadores a serem 

avaliados e as fontes de dados para as mensurações, comparações e análises. Num segundo 

momento, são identificados os recursos alocados no programa de atividades previstas, os 

resultados esperados e as relações casuais. 

Existem diferentes maneiras de se realizar uma avaliação. Uma dessas formas 

consiste na avaliação acadêmica, de natureza mais formal e com enfoque a efetividade das 

políticas, seus impactos e benefícios. A avaliação da implementação, por seu turno, 

privilegia o exame de sua eficiência e eficácia. Ainda que estudos neutros representem um 

mito, a pesquisa avaliativa acadêmica permite maior isenção e rigor científico (RAMOS; 

SCHABBACH, 2012). 

As avaliações com foco na questão fiscal são denominadas “gerencialistas”, e em 

contraposição a elas, as de cunho mais acadêmico, são chamadas de “não gerencialistas” 

(FARIA, 2005). Os tipos de avaliações podem ser divididos por critérios, como mostra o 

Quadro 6.  
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Quadro 6: Tipos de avaliação.  

Critérios Tipos de Avaliação 

Conforme o agente que avalia e quem participa do processo: 

Interna 

Externa 

Mista 

Participativa 

Conforme a natureza da avaliação: 
Formativa 

Somativa 

Conforme momento de realização da avaliação: 
Ex-ante 

Ex-post 

Conforme atitude do avaliador e suas funções no processo avaliativo: 

Descritiva 

Clínica 

Normativa 

Experimental 

Conforme o tipo de problema ao qual avaliação responde: 
De processos 

De resultados e impacto 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

É possível distinguir, ainda, dois modelos de avaliação de políticas públicas, o modelo 

tradicional e o modelo pluralista. O modelo tradicional é considerado uma avaliação técnica e 

enfatiza os efeitos da política, mediante pesquisa, geralmente sendo realizada por um 

avaliador externo ao programa, do sistema causal que busca explicar seu funcionamento, 

(TINOCO; SOUZA; OLIVEIRA, 2011). 

No modelo pluralista, a avaliação é uma construção coletiva realizada pelos diversos 

atores envolvidos no programa. Nesse modelo, são julgadas as pertinências das ações e não 

somente se os efeitos estão de acordo com os objetivos (TINOCO; SOUZA; OLIVEIRA, 2011). 

Ao avaliar uma política pública podem-se definir como corte de investigação diversos 

momentos. A implementação é um deles, no qual se encontram diversos elementos de gestão 

e condução do programa (ARAÚJO, 2012). Para Dye (2005) a implementação envolve todas 

as atividades designadas para a execução das políticas aprovadas pelo legislativo e/ou 

iniciadas pelo núcleo central do governo, cabendo ainda a criação de novas organizações, 

departamentos, agências, bem como a atribuição da responsabilidade para organizações já 

criadas e que estejam em funcionamento sob a tutela do Estado. Sob esta perspectiva, cabe às 

organizações proporcionar a tradução das previsões legais e operacionalizá-las. 

Para Carvalho, Barbosa e Soares (2010), a implementação é uma etapa dinâmica. É, 

em si, um processo de significado próprio, que não está restrito apenas à tradução de uma 

dada política em ação, mas que pode transformar a política propriamente. Dessa forma, a 

implementação pode ser considerada como um processo de interação entre a determinação de 

objetivos e as ações empreendidas para atingi-los. 

A implementação deve ser avaliada de acordo com o modelo utilizado durante seu 

processo. Silva e Melo (2000) propõem um modelo em que a implementação é vista como um 
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jogo, onde prevalecem situações de troca, negociação e barganha. Levando em consideração 

que, em primeiro lugar, os formuladores de políticas possuem limitações cognitivas que não 

cobrem toda a complexidade dos fenômenos sociais com que se envolvem; e, em segundo 

lugar, esses mesmos formuladores não conseguem antecipar eventuais contingências que 

podem afetar o ambiente em que as políticas são implementadas.  

Enquanto isso, Smith (1973 apud SOBRINHO; HELAL, 2014) propõe outro modelo 

que aborda o processo de implementação das políticas levando em consideração seus 

impactos na estrutura social e política da sociedade. Ele ressalta que através da 

implementação de políticas públicas conduzidas pelos governos, velhos padrões de interação 

são transformados em novos padrões de atuação, assim como novas instituições são criadas. 

Desta forma, a política é vista como uma tentativa do governo de induzir mudanças nos 

padrões de interação entre indivíduos, grupos e instituições. 

Observa-se então que, no processo de implementação, políticas públicas podem sofrer 

influências das circunstâncias externas aos agentes planejadores e implementadores, as quais 

possibilitarão ou não sua implementação, tais como: adequação, suficiência e disponibilidade 

de tempo e recursos; a característica da política em termos de causa e efeito, vínculos e 

dependências externas; compreensão e especificação dos objetivos e tarefas; comunicação; 

coordenação e obediência (CARVALHO; BARBOSA; SOARES, 2010). 

A pesquisa avaliativa de implementação é, portanto, uma investigação que passa pelo 

estudo sistemático dos resultados e das práticas dos implementadores (SUBIRATS, 1994). Já 

segundo Perez (2007) tais pesquisas avaliativas fornecem suporte à correção dos rumos dos 

programas e permitem a ampliação de sua efetividade, além de contribuírem para a 

transparência das ações governamentais.  

Silva e Melo (2000) veem na avaliação de implementação mais que um instrumento de 

correção de rota, mas como um aprendizado na implementação de uma política pública.  

A avaliação de processos, por sua vez, é realizada durante a implementação do 

programa e diz respeito à dimensão da gestão. É uma avaliação periódica que procura detectar 

as dificuldades que ocorrem durante o processo para efetuar correções ou adequações. Serve 

de suporte para melhorar a eficiência operativa (CUNHA, 2006). 

Um dos modelos de avaliação de processos é o protocolo 5C de Brynard, adotado 

neste trabalho. Brynard (2000) propôs o protocolo 5C – um modelo de cinco clusters de 

variáveis explicativas que permitem uma melhor compreensão da implementação. As cinco 

variáveis interligadas são: Content – conteúdo da política em si; Context – a natureza do 

contexto institucional; Commitment – o compromisso dos responsáveis pela implementação; 
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Capacity – a capacidade administrativa dos implementadores; e Clients e Coalitions – o apoio 

dos clientes e coligações. Especificamente no tocante à variável Content, essa guarda relação 

com o que se propôs fazer para resolver o problema percebido, consistindo na escolha de fins 

e meios, bem como na definição de metas e as ações voltadas para atingi-las.  

No Quadro 7 são descritas pormenorizadamente cada uma das variáveis do protocolo 

5C de Brynard. 

 

Quadro 7: Variáveis de Brynard. 

Variáveis Explicação 

Content 

Refere-se ao que se propôs fazer para resolver o problema percebido. É a escolha de fins e 
meios, bem como a definição de metas e das ações voltadas para atingi-las. São destacadas 
aqui três variáveis importantes: (1) os objetivos – o que a política se propõe a fazer; (2) a 
teoria causal embutida – como problematizar a questão que se pretende abordar; e (3) os 
métodos – como se objetiva solucionar o problema percebido. 

Context 

É considerado como o ambiente organizacional em que a política será implementada e que 
apresenta limites ao processo de implementação, algumas vezes estruturado como os 
procedimentos operacionais. Incluem os aspectos sociais, econômicos, políticos e legais 
pertinentes às instituições. 

Commitment 

No que se refere a este protocolo, a discussão dos autores gira em torno das abordagens top-
down e botton-up. Para os defensores da abordagem top-down, o comprometido é formado 
principalmente pelo conteúdo da política e pela sua capacidade e que ambos podem ser 
controlados do “topo”. Já na perspectiva botton-up, o comprometimento é, mesmo com a 
influência do conteúdo e da capacidade, influenciado muito mais pelo contexto institucional e 
por clientes e coligações. 

Capacity 

É unânime entre os estudiosos a grande importância deste protocolo, que muitos denominam 
de recursos ou capacidade administrativa. As variáveis que devem ser consideradas são: carga 
de trabalho dos funcionários, treinamentos para execução das tarefas, fluxo de informações, 
recursos financeiros suficientes, instalações físicas (edifícios, suprimentos, tecnologia, etc.), 
como também tempo disponível para a implementação. 

Clients and 
Colaitions 

Esse protocolo está mais relacionado à abordagem botton-up, uma vez que os estudiosos 
perceberam que a eficácia final de qualquer processo de implementação depende potencialmente 
dos grupos-alvo a quem a política está sendo transferida. Da mesma forma, ela sofre influência das 
coligações de grupos de interesse, líderes de opinião e outros agentes externos. Assim, o apoio de 
clientes e de coligações externas, tomados em conjunto, é a variável crítica final. 

Fonte: Carvalho, Barbosa e Soares (2010). 

 

Segundo Najan (apud CARVALHO; BARBOSA; SOARES, 2010), a dinâmica das 

interligações do protocolo 5 Cs demonstra que a execução da política pública não deve ser 

vista como uma atividade a ser planejada e realizada de acordo com um plano 

cuidadosamente predeterminado, e sim como um processo que só pode, na melhor das 

hipóteses, ser gerido. 

Para Carvalho, Barbosa e Soares (2010) algumas ponderações devem ser feitas a 

respeito do Protocolo 5C de Brynard; uma delas é que a importância e o nível de interligação 

das variáveis podem influenciar o processo de implementação de forma distinta. Outra 

ponderação é que, como mencionado nas linhas precedentes, a execução da política pública 

consiste num processo a ser gerido, e não planejado. Por fim, este protocolo é importante para 

o entendimento dos fatores influenciadores do sucesso da implementação de uma política. 
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4 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE 

COMPRAS INSTITUCIONAIS: O CASO DA UFRN 

 

4.1 COMPRAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

NA UFRN: UM MODELO EM CONSTRUÇÃO 

 

4.1.1 Descrevendo o modelo da UFRN 

 

O processo para a implementação do PAA na UFRN iniciou-se em abril de 2016, 

diante da necessidade de cumprimento da legislação, notadamente o Decreto Federal nº 8.473, 

de 22 de junho de 2015. Este decreto determina a todos os órgãos da União que recebam 

recursos para aquisição de alimentos, a partir de 2016, a aplicação de, no mínimo, 30% (trinta 

por cento) de tais receitas na compra de produtos oriundos da agricultura familiar. 

Inicialmente surgiu uma demanda da Reitoria para a Universidade se adequar a 

legislação do PAA e do PNAE, a partir dessa solicitação, o departamento de material e 

patrimônio (DMP), local responsável pelas compras da instituição, trabalhou para colocar 

em prática a chamada pública e assim, comprar da agricultura familiar. Como se pode 

perceber na fala do Entrevistado 01: “A ideia de aderir ao PAA surgiu com a necessidade de 

se cumprir a legislação. E a partir daí buscamos professores que tivessem alguma relação 

com Agricultura Familiar na UFRN”. Destaca-se aqui que, além dessa necessidade de 

cumprimento da legislação, percebe-se uma demanda espontânea e voluntária da UFRN em 

se movimentar para aderir ao programa, enquanto outras universidades federais não 

seguiram o mesmo caminho. 

O primeiro passo do DMP na implementação da política foi convocar os diretores das 

unidades para uma reunião, onde ficou esclarecido que seria adotado o processo de compras 

da agricultura familiar na UFRN e foi solicitado um representante de cada uma dessas 

unidades para formar a comissão. 

A comissão foi formada por quatro membros, desses dois são nutricionistas e dois 

professores da instituição. As nutricionistas são funcionárias das unidades compradoras e os 

professores foram escolhidos com base em suas experiências com agricultura. A fala do 

Entrevistado 01 ressalta como ocorreu a escolha da comissão: “Procuramos pessoas que 

estivessem envolvidas com o processo de alguma forma. Os representantes das unidades 

compradoras e professores que já tinham envolvimento e pesquisas com AF”. 
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Um dos professores atua no curso de graduação e pós-graduação em administração da 

UFRN, coordena o curso de graduação tecnológica em Gestão de Cooperativas
3
, e também o 

grupo de pesquisa OASIS
4
 que trabalha com agricultura familiar no estado. E outra, uma 

professora da agronomia, integra projetos de pesquisa e extensão com agricultores familiares 

e a agroecologia no município de Campo Largo/RN.  E desta forma em 30 de agosto de 2016 

se formou a comissão de apoio técnico, oficializada pela portaria de número nº 111/2016-

PROAD (Anexo 2). 

Além da comissão houve ainda a participação de alguns colaboradores como: um 

aluno de doutorado no PPGA/UFRN que estudou em seu mestrado a implementação do PAA 

na Universidade de Viçosa (UFV) e outro professor da Escola Agrícola de Jundiaí que possui 

grupos de pesquisas com agricultores familiares. Desta forma, os membros da comissão e 

colaboradores tiveram competências diversas para avaliar os candidatos, suas produções e 

condições de fornecimento a uma instituição pública do porte da UFRN. 

Essas competências fundamentaram teoricamente o processo de implementação, 

mesmo que de forma indireta. Não houve um momento de discussão teórica, também não 

houve a construção de um modelo onde se explicitasse essas bases teóricas, até porque o 

modelo ainda está em construção. Mas, esta fundamentação teórica se faz presente no 

processo na medida em que os membros da comissão que atuaram no processo possuem uma 

fundamentação teórica que sustenta suas pesquisas e atividades de extensão junto à 

agricultura familiar. De tal modo que se pode inferir que as bases teóricas estejam 

relacionadas à Economia Solidaria, Agricultura Familiar, Agronomia, reforma agraria, 

desenvolvimento territorial, cooperativismo, associativismo, agroecologia, bem como 

Segurança Alimentar, Boas Práticas, Alimentação Saudável. 

Esses fundamentos teóricos permearam as ações desenvolvidas durante o processo de 

implementação que ocorreu em cerca de seis meses de reuniões e discussões entre os 

                                                           
3
 Curso “desenvolvido por meio de cooperação firmada entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) mediante fomento do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (Pronera). O Curso tem como objetivo “Formar, em nível de Graduação 

Tecnológica, jovens e adultos, portadores de diploma ou certificado de Ensino Médio ou equivalente, para a 

gestão de cooperativas, associações e outras organizações de natureza social e solidária contribuindo para o 

desenvolvimento social, educacional, político e econômico de assentamentos rurais, da Agricultura Familiar e 

de territórios rurais potiguares”. O Curso está alojado no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) sob a 

responsabilidade do Departamento de Ciências Administrativas (Depad)”. 
4
 “Fundada em 2006, a Organização de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias é uma incubadora de 

empreendimentos populares coletivos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. Desenvolve ações 

integradas de ensino, pesquisa e extensão junto a jovens estudantes da agricultura familiar, preparando-os politica e 

tecnicamente para o trabalho coletivo, a partir de projetos de intervenção voluntária de interesse público, em 

comunidades e escolas da rede pública de ensino. Desenvolve, ainda, ações junto a Empreendimentos Econômicos 

Solidários, preparando trabalhadores, jovens e adultos, para o trabalho e a produção via ato associativo e cooperativo 

na perspectiva do cooperativismo popular e da Economia Solidária” (OASIS, 2017). 
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membros da comissão de apoio, colaboradores e o responsável pela transcrição do edital. 

Neste período foram feitas seis reuniões onde foram discutidos critérios para a 

implementação, como: objetivos, a dinâmica que seria utilizada, método de escolha do 

fornecedor, acompanhamento e avaliação do processo. 

Durante uma dessas reuniões, a de escolha dos itens que iriam compor o edital, ficou 

decidido que os mesmos seriam escolhidos a partir de uma lista da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER) no RN
5
. A partir desta lista, cada unidade selecionou os 

itens de seu consumo e colocou a demanda estimada de cada item para um período de seis meses. 

Os valores dos itens do edital foram retirados dessa mesma lista, contrariando a recomendação do 

governo de realizar três pesquisas de preço no mercado e fazer uma média (BRASIL, 2015c). 

A decisão de utilizar uma listagem da EMATER como referência para valores dos 

produtos foi arriscada e poderia lesar a implementação da primeira chamada pública, pois 

conforme Félix (2017), os preços da EMATER/RN são defasados e desde o ano de 2014 que 

não sofrem atualização. Desta forma, teria sido mais prudente utilizar a pesquisa de preço 

local como recomenda o próprio PAA para não superfaturar e nem subfaturar nenhum item 

escolhido para participar da chamada. A consequência dessa escolha foram itens com valores 

bem mais elevados que os preços de mercado, onerando bastante as compras públicas das 

unidades participantes. 

Seguindo com as etapas da implementação, após a finalização do edital, este foi publicado 

no dia 26 de outubro de 2016. Porém poucos dias após sua publicação o processo sofreu uma 

impugnação por parte de algumas cooperativas e associações do estado. Esses membros 

questionaram a escolha do vencedor pelo menor preço, alegando que esta forma iria gerar 

competitividade entre os agricultores e estaria fazendo uma analogia ao processo licitatório. 

O edital ficou na procuradoria jurídica da UFRN até fevereiro de 2017, quando a 

procuradoria entendeu que o menor preço como critério de seleção é válido e pode ser 

executado, indeferindo assim a impugnação. 

Faz-se importante ponderar que mesmo o menor preço sendo valido legalmente, não é 

o melhor critério de escolha considerando as especificidades dos agricultores familiares bem 

como os objetivos do PAA, especialmente quando um de seus pilares é o de fomentar a 

agricultura local. Deve-se considerar que a cooperação, no lugar da competitividade, é um 

basilar das ações das cooperativas e associações, deste modo que processo licitatório não se 

                                                           
5
 A EMATER/RN é uma autarquia vinculada a Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca 

(SAPE/RN), que conforme a Lei 6.846 de 05 de outubro de 1993 atua em todo o Estado tem em sua aptidão 

conceber e executar as Políticas Públicas voltadas para a agricultura familiar. 
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mostra como adequado, por gerar competitividade e busca por preços cada vez mais baixos e 

este é um dos motivos pelos quais o PAA institui a seleção dos fornecedores por chamada 

pública. Esta situação, de escolha do vencedor pelo menor preço, demonstra que ainda existe 

um caminho a ser percorrido de modo a compatibilizar os critérios legais e as especificidades 

das ações de fomento a agricultura familiar na região. 

Note-se que em todos os demais editais das UFs pesquisados se utilizou o menor preço 

para escolha dos fornecedores, porém, os editais do PNAES costumam utilizar critérios de 

pontuação na escolha dos vencedores, onde são estabelecidos critérios de pontuação e ao final 

ganha quem obteve mais pontos. Os critérios geralmente são cooperativas e/ou associações 

que possuem associados quilombolas, sem terra ou assentados da reforma agrária, 

proximidade com o local de entrega, produção de produtos orgânicos, entre outros. 

Em que se pesem as implicações dessa problemática, no dia 07 de março o edital foi 

republicado. A abertura das propostas ocorreu no dia 29 de março de 2017, com apenas três 

associações participando, foram elas: Associação das Mulheres Lutadoras de Lilás do 

Boqueirão, Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Campinas e 

Cooperativa dos produtores rurais de Guanduba (GUANCOOP). 

A participação de apenas três cooperativas/associações na chamada pública pode ser 

vista como um desânimo da comunidade com relação à chamada pública da UFRN, 

possivelmente explicado pelo critério de escolha do vencedor, visto que estas cooperativas não 

estarem acostumadas a disputar pelo menor preço e terem considerado este critério “injusto”, 

segundo o comentário de um dos participantes. Este fato também pôde ser percebido durante a 

reunião de abertura dos envelopes, quando estiveram presentes apenas dois representantes das 

três cooperativas/associações concorrentes, sendo relatado por ambos que as demais instituições 

não trabalhavam com menor preço e isto havia causado um esmorecimento entre os AF. 

Durante tal reunião os representantes expuseram suas angústias e anseios sobre esse 

novo processo e deixaram claro que estavam disputando aquela primeira chamada apenas para 

auxiliar no processo e para terem a oportunidade de discutir os critérios de classificação e 

escolha de ganhadores e fazerem suas críticas ao modelo implementado, apesar de a grande 

maioria das cooperativas/associações ter se recusado a participar de uma chamada em que o 

vencedor fosse o menor preço, pois em sua opinião, isto caracteriza um modelo de licitação e 

foge dos objetivos de uma chamada pública. 

Dessa forma, após a reunião inicial em que se ouviram todos os argumentos dos 

representantes, abriram-se os envelopes e definiram-se os primeiros colocados. Logo após 

esta etapa, foi realizada a visita técnica pela comissão no dia 30 de março na sede da 
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Associação de Mulheres Lutadoras de Lilás do Boqueirão, e no dia 07 de abril na Associação 

de Agricultores Familiares da Comunidade de Campinas. Na visita estiveram presentes os 

membros da comissão e a pregoeira. A visita gerou um relatório de parecer técnico sobre as 

associações e, além disso, foi agendada uma reunião no dia 03 de abril para mais 

esclarecimentos sobre alguns cultivos e documentos apresentados pela primeira associação. 

Nas Figuras 2, 3, 4 e 5 são mostradas imagens dos locais visitados. 

 

Figura 2 – Sede da Associação de Mulheres Lutadoras de Lilás do Boqueirão – Touros/RN. 

 
Fonte: Autora (2017). 

 

Figura 3 – Momento de diálogo com presidente da Associação de Mulheres Lutadoras de Lilás do Boqueirão. 

 
Fonte: Autora (2017). 

 

Figura 4 – Equipe responsável pela visita/Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de Campinas. 

 
Fonte: Autora (2017). 
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Figura 5 – Plantação de cebola da Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de Campinas. 

 
Fonte: Autora (2017). 

 

Durante a visita foram realizados questionamentos aos representantes das associações, 

tais como: disponibilidade de transporte com cobertura para entregas, procedimentos 

necessários à realização dos pedidos, relatórios de produção de alimentos referente ao ano 

anterior e entidades públicas atendidas pela associação atualmente ou em anos anteriores. 

Nesse momento foi esclarecida a disponibilidade de veículo para realização das entregas e a 

logística relativa ao fornecimento, intermedida, em ambas as associações, por um escritório 

situado no município de Natal/RN.  

A terceira entidade concorrente para fornecimento de alimentos por meio da referida 

chamada pública: a Cooperativa dos Produtores Rurais de Guanduba, situada no município de 

São Gonçalo/RN, solicitou a desistência para os itens que esta estava vencendo devido à 

inviabilidade de fornecimento de somente dois gêneros, desta forma, a comissão considerou 

desnecessária a realização de visita a esta terceira entidade. 

Após esses processos, a primeira chamada pública da UFRN foi finalizada com o 

seguinte resultado: Associação de Mulheres Lutadoras de Lilás do Boqueirão, ganhadora dos 

itens: abacaxi, abóbora, banana prata, batata doce, melancia e pimentão verde; e Associação 

de Agricultores Familiares da Comunidade de Campinas, vencedora dos itens: acerola, alface 

crespa, banana pacovan, cebola, coentro, cebolinha, cenoura, couve folha, feijão verde, 

mamão formosa e tomate. 

A ata do processo seguiu para o setor de contratos da universidade, para que o contrato 

fosse elaborado e assinado por todos os representantes das associações e a pregoeira. A partir 

da assinatura dos contratos se iniciaram as entregas das mercadorias. 

Diante desse processo, tem-se que a implementação do PAA na UFRN não contou 

com um modelo pré-concebido. Foi sendo criado ao longo do processo, e ainda está em 
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fase de construção. No entanto, os passos realizados podem ser sistematizados conforme 

são mostrados na Figura 6. 

 

Figura 6: Modelo de implementação do PAA na UFRN. 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na Figura 6 estão explicitados os passos que a implementação da política percorreu 

para ser efetivada na UFRN, separados pela fase pré-implantação, implantação e pós-

implantação. Na fase pré (de cor amarela), estão os caminhos seguidos até o edital ter sido 

lançado, como reuniões de discussão, escolha da equipe técnica e escolha da pregoeira. Na 

fase de implantação (cor azul), estão as fases após o lançamento do edital, quando houve a 

escolha dos vencedores através da análise das propostas, visita técnicas e reuniões com os 

representantes. Na fase seguinte, o setor de contratos da UFRN elabora o contrato e ambas as 

partes assinam. E, por fim, as reuniões de avaliação das ações realizadas e discussões de 

melhorias para as próximas chamadas. 

 

4.1.2 Caracterizando o modelo da UFRN 

 

Diante do exposto, a implementação do PAA na UFRN apesar de não ter contado com 

um modelo pré-definido, conclui-se que o processo utilizado apresenta semelhança com o 

modelo de implementação sugerido por Smith (1973 apud SOBRINHO; HELAL, 2014), onde 

a UFRN cria uma nova relação de interação com um grupo distinto da sociedade (os 

agricultores familiares) e introduz um novo processo de compra na instituição. 

Decisão 

Instituci

onal 
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Ademais, conclui-se ainda que o Modelo Compras Institucionais do Programa de 

Aquisição de Alimentos na UFRN caracteriza-se também como um modelo autopoiético, que 

foi sendo construindo na medida em que foi sendo implementado pelos atores envolvidos no 

processo. Isto fica claro na fala de um dos membros da comissão (Entrevistado 03) que 

resumiu a implementação da seguinte forma: “A dinâmica ocorreu dessa forma: através de 

reuniões se elaborou um edital e houve a primeira chamada”. 

Não há um planejamento a priori, o que aumentam as chances de fracasso de uma 

política, conforme é mostrado por Carvalho, Barbosa e Soares (2010, p. 2): 

 

A dissociação entre planejamento e implementação ou a não preocupação com os 

requisitos da implementação aumenta a chance de fracasso das políticas públicas. 

Independente do que seja a política ou a estrutura formal de autoridade, depende dos 

implementadores o sucesso ou não do programa. 

 

Se por um lado o modelo autopoiético apresenta possibilidade frente à flexibilidade e 

liberdade de mudanças e imprevistos, por outro apresenta limitadores, tais como a 

possibilidade de prever intercorrências, planejamento das soluções, otimização de tempo, 

entre vários outros. Oliveira (2006) ressalta a importância do planejamento na implementação 

de políticas públicas quando revela que este deve ser visto como um processo e que a 

importância do processo se dá principalmente na implementação, pois esta é que vai levar aos 

resultados finais das políticas, programas ou projetos. 

Um dos entrevistados (E02) ressaltou bem as intercorrências de se fazer a 

implementação sem um planejamento: “Tudo ocorreu de forma muito fragmentada e 

atropelada. Por isso enfrentamos problemas como a impugnação do edital por algumas 

associações, mas no final, todos unidos, conseguimos superar essas dificuldades e realizar a 

implementação com sucesso”. 

Em decorrência dessa ausência de planejamento prévio pode-se perceber pontos da 

implementação que poderiam ter sido mais satisfatório caso tivesse sido melhor planejado, 

como por exemplo o não cumprimento da meta dos 30%, o critério do menor preço no edital, 

a pesquisa de preço dos itens que não foi realizada como recomenda a legislação, entre outros 

fatores que podem colocar em risco a continuidade do programa. 

No entanto, mesmo sem planejamento pré-definido, tempo reduzido para a 

implementação, ainda que o processo de aprendizagem tenha ocorrido apenas na medida em 

que se foi elaborando o edital, percebe-se a importância do processo como um todo e como 

foi positiva sua implementação. A equipe demonstrou estar bastante empenhada com a 
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continuação e melhoria do processo, fato que tornará ainda mais impactante e inovadora as 

compras públicas realizadas pela UFRN e marcará positivamente o mercado institucional para 

os agricultores familiares. 

 

4.2 O AMBIENTE ORGANIZACIONAL DA UFRN 

 

O processo de implementação do PAA, modalidade de compras institucionais na 

UFRN, recebeu influências do contexto organizacional, cuja instituição está inserida. Desde a 

elaboração da proposta, tem-se que o Brasil, de forma mais abrangente, vem passando por um 

período de crise política e econômica, que influencia no desenvolvimento de ações 

governamentais, especialmente quando se refere à implementação de programas públicos de 

cunho social, como no caso do PAA. 

Em abril 2016, quando se iniciou o processo de implementação do PAA, o país 

passava por um período de instabilidade política, que resultou no impeachment da então 

presidente Dilma Rousseff, política filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT). Em 12 de maio 

de 2016, a presidente Dilma foi afastada do cargo e seu vice, Michel Temer, assume como 

presidente interino até a decisão final sobre o processo de impedimento, no dia 31 de agosto 

do mesmo ano (BRASIL, 2016b). 

Vale lembrar que o PAA é um programa ligado ao Fome Zero, proposto pelo governo 

do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, também filiado ao PT, que teve como destaque 

projetos sociais voltados ao combate à fome. Desde 2003 até maio de 2016, o governo foi 

comandado pelo partido dos trabalhadores, cujo projeto político teria planos democratizantes 

e participativos, onde a sociedade civil teria um espaço central e de decisões do governo, 

sendo os projetos sociais suas temáticas prioritárias (DAGNINO, 2004). 

Nesse sentido, com a mudança de governo, as prioridades e assuntos da agenda 

política também foram afetados, especialmente quando se alterou o projeto político, passando 

de um com fins democratizantes para outro ligado ao neoliberalismo. O governo de Temer, 

neoliberal, tem por seu objetivo tornar o Estado mínimo, deixando de regular o mercado, 

desmontando o Estado social, abrindo a economia brasileira para multinacionais, deixando de 

induzir em investimentos produtivos e no desenvolvimento tecnológico e científico 

(BRESSER-PEREIRA, 2009). Este projeto político libera o Estado de seu papel “garantidor 

de direitos”, sendo assim, as políticas sociais passam a ser formuladas estritamente como 

esforços emergenciais voltados a determinados setores da sociedade, cuja sobrevivência está 

ameaçada (DAGNINO, 2004). 
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Nesse novo governo, a prioridade é a reestruturação econômica do país. E, para tanto, 

propôs um ciclo de mudanças, destacando-se as principais, segundo os Ministros da Fazenda 

e do Planejamento: reforma da previdência; reajuste de servidores; reversão de desonerações e 

desvinculação dos gastos com saúde e educação, dentre outras medidas, na intenção de 

reorganização da grave situação econômica do país (INSTITUTO REFORMAR, 2016). 

Dentro desse cenário de um novo governo neoliberal, uma ação de grande repercussão 

ocorreu no dia seguinte após Michel Temer assumir como presidente interino, quando ele 

extinguiu 09 Ministérios, e dentre eles, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

que a partir de então se funde ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). O extinto 

MDA era o Ministério ao qual o PAA era vinculado, porém, a partir de 13 de maio de 2017, o 

programa passa a pertencer ao MDS. A seguir, um trecho do site do Governo Federal 

anunciando a reforma ministerial: 

 

O presidente interino, Michel Temer anunciou nesta quinta-feira (12), que vai 

reduzir o número de ministérios de 32 para 23. Para Temer, a medida busca ajudar a 

enxugar as contas públicas com o consequente corte de cargos e possibilitará que o 

governo federal funcione com mais eficiência. Uma novidade é a integração do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário ao Ministério do Desenvolvimento Social 

para formar o Ministério Social (BRASIL, 2016c). 

 

Como consequência da retomada do projeto político neoliberal, e diante de um 

cenário de crise econômica, tem-se não só a extinção de Ministérios, mas também 

mudanças de secretarias, redução de programas sociais e cortes orçamentários para suas 

execuções, colocando em risco a continuidade desses programas. E a Educação não fica de 

fora, sofrendo com os cortes orçamentários nas instituições federais brasileiras de ensino, 

incluindo as universidades, colocando em risco a continuidade de suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse cenário, a UFRN não ficou de fora, e também foi impactada, embora em menor 

proporção do que outras universidades brasileiras. Uma notícia em um jornal local revelou 

que o corte orçamentário da UFRN foi de 15% no ano de 2017. E a reitora adiantou que “sem 

a liberação integral dos recursos” a instituição terá dificuldades em fechar as contas de fim de 

ano. Entre os setores afetados estão os funcionários terceirizados que terão seu quadro 

reduzido (SILVA, 2017). 

Com todas essas ações e suas metas para o futuro, o Brasil passa por um momento de 

grandes incertezas políticas e econômicas, além de uma desconfiança geral com o novo 

governo, o que causa uma turbulência nas ações e implementações de qualquer política 
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pública, principalmente as políticas de cunho social, criadas pelos governos passados, visto 

que as instituições não sabem o que o futuro as reserva. 

Mesmo diante das dificuldades, a UFRN manteve a implementação do PAA e, apesar 

do não cumprimento da meta legal, já se planeja a inclusão de novos itens e aumento da 

demanda para o ano de 2018. Assim, conclui-se que a crise política e econômica não impediu 

a implementação e não teve relação com o não cumprimento da meta legal de 30%. A 

explanação de uma nutricionista e membro da comissão (E03) ressalta bem que a meta legal 

não foi atingida devido a uma falha no edital: “Por causa do atropelo inicial em se fazer o 

edital, acabou se colocando uma lista de itens que foram pesquisadas apenas na região de 

Macaíba. Além disso, só com as frutas e hortaliças não dá para atingir 30% do orçamento”. 

Além do obstáculo encontrado pela variedade de itens incluídos, ainda foi citado uma 

falha da implementação, que foi não ter realizado uma pesquisa de preço real no mercado 

local e, portanto, os preços do edital não foram fidedignos e destoaram muito da realidade 

local, fazendo com que financeiramente fosse muito mais vantajoso comprar em pregões que 

estavam em vigor, do que na chamada pública, mesmo esta sendo uma exigência legal. Isto se 

deve em parte a questão do pouco tempo que se tinha disponível para a implementação. “Foi 

muito atropelado, pois um belo dia tinha que se lançar o edital e ponto. Se houve pesquisa de 

preço, não fiquei sabendo, o que sei é que se pegou uma lista da EMATER com preços dos 

itens selecionados para o edital e os preços eram bem altos...” (E03). 

O comentário de uma das nutricionistas responsáveis pelas compras em uma das 

unidades compradoras (E04) ilustra bem essa inquietação com o orçamento: “Ficamos sem 

saber o que fazer quando vimos nosso orçamento e o que teríamos que comprar para finalizar 

o ano. Foi bem complicado manter as compras da AF, com preços tão elevados”. 

Contudo, a UFRN já busca sanar essa adversidade da pesquisa de preço e de não 

atingir 30% em sua chamada: “Estamos buscando um alinhamento entre os produtos 

requisitados e os produzidos no estado, melhorando a qualidade da pesquisa de preço e a 

inclusão de alguns outros produtos para que se aumente o percentual e se possa atingir os 30% 

na próxima chamada de 2018” (E01). E também no comentário do entrevistado 02: “A gente 

já começou a fazer reuniões e discussões para incluir produtos novos, produtos de maior 

demanda para que na próxima já se aproximar mais dos 30%”. 

Não obstante, percebe-se que a UFRN entende as lacunas do processo e está 

trabalhando para superá-los e/ou minimizá-los em suas próximas chamadas, colocando a 

equipe de apoio à frente das discussões para novo edital e arregaçando as mangas e buscando 

conhecimentos para aprimorar o processo. Dessa forma, o ambiente organizacional em que o 
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PAA foi implementado caracteriza-se por um momento turbulento na esfera política e 

econômica do país e da instituição, porém que não desanimou a UFRN a implementar o PAA 

encarando a obrigatoriedade da lei, ressaltando que não foi influenciada diretamente pela 

pressão da sociedade. 

 

4.3 COMPROMETIMENTO DOS ATORES ENVOLVIDOS COM O PROCESSO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO PAA NA UFRN  

 

O compromisso da instituição com a política pública se traduz no quanto os 

implementadores estão comprometidos e como realmente transmitem o programa, no tipo de 

caráter regulador do Governo Federal, como também no esforço e competência da instituição 

para implementação dos objetivos do programa (CARVALHO, 2011). 

Haja vista esse conceito, avaliar o comprometimento com a implementação da 

política, tanto dos implementadores quanto dos beneficiários envolvidos é de extrema 

relevância para o sucesso do programa. Durante as entrevistas os atores envolvidos no 

processo de implementação da UFRN foram todos classificados pelos entrevistados como 

comprometidos ou muito comprometidos. Cada um deles com seus motivos para estarem 

empenhados na implementação, quer sejam motivos pessoais ou motivos ideológicos. 

Neste sentido, a UFRN como instituição implementadora, foi avaliada pelos entrevistados 

como comprometida devido à obrigação de cumprimento da meta legal, como se observa em um 

trecho da entrevista com um dos membros da comissão (E02): “a UFRN esteve sempre muito 

comprometida, mas acredito que todo esse empenho é devido à obrigação de cumprimento da 

meta legal...”. Como também se percebe no comentário da entrevistada 04: “... a UFRN como 

instituição foi bastante comprometida, afinal ela tem uma meta legal a ser cumprida”. 

Destaca-se que o compromisso para uma implementação de um programa público é 

fator determinante para o sucesso e manutenção desse programa influenciando e sendo 

influenciado nos vários níveis que perpassa a implementação (BRYNARD, 2000). E uma vez 

que esse compromisso surge de uma demanda apenas jurídica, pode significar um insuficiente 

envolvimento institucional com valores relacionados aos objetivos do programa, que é: 

garantia ao direito básico à alimentação para as pessoas que vivem socialmente em situação 

de insegurança alimentar e nutricional e fortalecimento do setor da agricultura familiar, 

gerando emprego e renda no próprio meio rural. 

Apesar disso, observa-se que a UFRN buscou os melhores meios para se implementar 

o programa, inclusive escolhendo de forma vitoriosa os membros que participaram do 



54 

 

 

processo. Membros estes que mostraram um grande envolvimento com a implementação e 

que relatam sempre ter buscado os melhores caminhos para se realizar a execução das 

atividades: “Quando um superior confiou a missão da implementação a mim, passei a me 

comprometer com essa tarefa para que fosse realizada da melhor forma possível”. 

Da mesma forma, percebe-se que entre os atores envolvidos, alguns estiveram bastante 

comprometidos com o processo por já serem envolvidos com os agricultores familiares e 

também por confiar no potencial do Programa, acreditando que este é essencial ao fomento 

dessa classe. É o que nos mostra o comentário do E05: “Estive bem comprometida desde o 

início, gosto de dar sempre o meu melhor, ainda mais quando se trata de uma política que irá 

beneficiar um grupo da sociedade com o qual já desenvolvo trabalhos”. 

Apesar de todos esses relatos de comprometimento, torna-se importante avaliar um 

ponto que pode influenciar negativamente esse comportamento, que é o fato deles não 

estarem comprometidos apenas com a implementação da política em si, mas, todos os 

implementadores precisarem conciliar as atividades da implementação com as demais 

demandas de suas funções, como relata um membro da comissão, E04: “... temos outras 

atividades no nosso dia a dia que não podemos deixar de lado para se dedicar a 

implementação, isso pode ter influenciado, na minha opinião, em alguns pontos que considero 

não terem sido feitos da melhor forma possível”. 

Para os autores Pressman e Wildavsky (1998) a incompatibilidade dos outros 

compromissos dos atores envolvidos com as atividades de implementação da política pode 

interferir no sucesso da implementação. Porém apesar disso, percebe-se que os 

implementadores não se deixaram influenciar pela pouca viabilidade de tempo e buscaram 

meios para superar esses desafios, não permitindo que seu comprometimento com a 

implementação fosse afetado. “Quando me dedico a fazer uma coisa, mergulho de cabeça e 

gosto que tudo seja feito da melhor forma possível, pois além dos benefícios para a 

comunidade, ainda tem meu nome em jogo” (E03). 

Além da dedicação a outras atividades, outro fator que pode influenciar o compromisso 

dos atores é a visão que eles têm da política. As abordagens top-down (do topo) geralmente 

comprometem bastante a implementação, pois os atores estão envolvidos apenas por ser uma 

“ordem institucional”, enquanto os que têm a visão da política sob a abordagem button-up estão 

mais comprometidos com os objetivos da política e seus efeitos sobre os beneficiários. 

Na implementação da UFRN os atores que iniciaram com a visão top-down relataram 

terem alterado sua visão do processo e atualmente se encontram motivados e empenhados em 

rever alguns pontos críticos do programa e aumentar a meta de compras para as próximas 
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chamadas públicas, pois se envolveu e percebeu a importância da política para os 

beneficiários. “... iniciei esse processo com uma visão e saio hoje com outra completamente 

diferente. A chamada de 2018 terá uma pessoa muito mais comprometida e envolvida com o 

processo...” (E03). 

Essa alteração de visão é muito valida e importante para a melhoria do processo, 

ocasionando um aumento no comprometimento individual de cada ator e colaborando para 

que o programa atinja seus objetivos. Desta forma, percebe-se que a interação de um grupo 

variado de implementadores com diferentes conhecimentos, visões e objetivos, foi 

enriquecedor para a equipe e principalmente para a instituição que conseguiu atingir seu 

objetivo principal que era implementar a política. 

Concomitantemente ao compromisso institucional e dos implementadores, o 

compromisso dos agricultores beneficiários do programa também é fundamental para que a 

política tenha sucesso. Avalia-se nos agricultores familiares que se ausentaram do processo da 

chamada pública uma falta de interesse com a intenção da UFRN de aderir ao PAA. Enquanto 

isso, um pequeno grupo de agricultores deram demonstrações de compromisso e intenção de 

ajudar a melhorar as ações, como relata o entrevistado E02: “eles se mostraram bem 

comprometidos e interessados quando vieram na reunião de abertura dos envelopes e 

conversaram conosco, tentando mostrar aonde erramos e aonde poderíamos melhorar, 

mostrando quais os melhores caminhos a serem seguidos”. 

O compromisso é uma das variáveis mais importantes para todos os níveis pelos quais 

a política passa e, de acordo com o entrelaçamento entre as cinco variáveis analisadas, o 

compromisso irá ser influenciado por, e irá influenciar todas as quatro variáveis 

remanescentes: conteúdo, capacidade, contexto e clientes e coligações. Ao se propor a 

participar da chamada na intenção de ajudar a instituição a promover melhorias no processo, 

os agricultores demonstraram um comprometimento com os objetivos da política e se 

tornaram atores essenciais do processo. 

Concluindo assim, os atores envolvidos na implementação do PAA na UFRN 

apresentaram-se bastante comprometidos com o programa, assim como os beneficiários que 

estiveram dispostos a auxiliar a instituição no processo e a própria universidade, apesar de os 

motivos para o comprometimento terem sido os mais variáveis possíveis. 

Essa presença de um compromisso voltado para a abordagem top-down pode ter 

influenciado a implementação na questão relacionada ao não cumprimento da meta legal de 

30% e alguns outros percalços do processo, como a pesquisa de preço e a pouca variedade de 

itens inclusos no edital. Porém o comprometimento de todos os envolvidos contribuiu para 
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que o programa fosse implementado de fato e para haver uma continuidade com ajustes e 

melhorias nos próximos anos. 

 

4.4 CAPACIDADE ADMINISTRATIVA DA UFRN  

 

A capacidade administrativa envolve as vertentes de estrutura funcional e cultural da 

instituição para atender os objetivos do programa. A UFRN, para além das suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão tem se destacado no cenário nacional pela sua elevada capacidade 

administrativa, evidenciada por uma estrutura de governança sólida, ancorada em 

procedimentos técnicos e normativos definidos. Esta capacidade administrativa institucional 

beneficiou a implantação do PAA na UFRN, especialmente no que se refere a disponibilidade 

de pessoas capacitadas para a implementação de políticas e programas governamentais. 

Em relação à viabilidade de pessoal, a UFRN concedeu recursos humanos para 

implementação do PAA, quer seja os membros da comissão, ou qualquer funcionário que 

fosse solicitado para dar suporte a implementação. A implementação contou de forma mais 

direta com o envolvimento de 08 pessoas, sendo quatro integrantes da comissão de apoio 

técnico, uma pregoeira que esteve à frente da chamada pública, uma pessoa do setor de editais 

que acabou sendo desligada da instituição no decorrer do processo e dois colaboradores, 

sendo 1 professor e 1 aluno de doutorado, conforme mostra-se no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Aspectos da capacidade administrativa da UFRN. 

Aspectos avaliados Recurso disponibilizado 
Adequação na visão 

dos implementadores 

Quantidade de atores 
envolvidos no processo 

8 pessoas no total (4 membros da comissão, 1 
pregoeira, 1 pessoa do setor de editais, 2 
colaboradores). 

Adequado 

Disponibilidade de tempo 
dos atores 

Atrelada à disponibilidade das chefias. Inadequado 

Aspectos avaliados Recurso disponibilizado 
Adequação na visão 

dos implementadores 

Competência dos atores 
envolvidos no processo 

Compras públicas, agricultura familiar reforma 
agraria, desenvolvimento territorial, 
cooperativismo, associativismo, agroecologia, 
bem como Segurança Alimentar, Boas Práticas, 
Alimentação Saudável e compras públicas. 

Adequado 

Disponibilidade de tempo 
dos atores 

Atrelada à disponibilidade das chefias. Inadequado 

Treinamento e capacitação 
dos atores para a 
implementação 

Reuniões de discussão 1 simpósio durante a 
implementação. 

Adequado 

Meios de comunicação 
utilizados 

E-mail e mídias sociais. Adequado 

Infraestrutura e 
equipamentos  

1 sala com mesa, cadeira e computador. 1 carro 
para visitas. 

Adequado 

Recursos financeiros 
Diária para participação de um membro da 
comissão em evento. 

Adequado 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Esses integrantes possuíam competências essenciais para a implementação do PAA na 

UFRN considerando que são pessoas que retém conhecimento nas mais diversas áreas 

correlatas com o programa, como: a Economia Solidária, Agricultura Familiar, Agronomia, 

reforma agraria, desenvolvimento territorial, cooperativismo, associativismo, agroecologia, 

bem como Segurança Alimentar, Boas Práticas, Alimentação Saudável e compras públicas. 

Desta forma, os implementadores envolvidos com o processo dominam conhecimento 

em diversas áreas, contribuindo no processo de compras públicas, de avaliação dos 

concorrentes, de suas produções agrícolas, suas condições higiênico-sanitárias e demais 

requisitos exigidos para fornecimento à uma instituição pública do porte da UFRN. 

A quantidade de pessoas foi considerada suficiente, considerando que esses 

representavam setores importantes para a implementação do programa. No entanto, durante o 

processo de implementação a equipe foi desfalcada, pois um dos membros que representava o 

setor de editais, um funcionário terceirizado que foi desvinculado da instituição.  

Vale salientar, que no período foram desligados vários funcionários desse setor. Os 

novos funcionários remanejados para o setor de editais tiveram poucos dias para se colocar a 

par das demandas, finalizar e publicar o edital da chamada, mesmo sem ter participado de 

nenhuma reunião e/ou discussão a respeito da temática. Essa situação dificultou o andamento 

das atividades. As reuniões de discussão foram realizadas com uma equipe que foi substituída 

durante a finalização do processo, o que gerou um desalinho no encaminhamento do edital, 

que acabou por ser lançado um pouco diferente do combinado em reuniões.  

Além dessa dificuldade na substituição dos funcionários do setor de editais, outro fator 

limitante refere-se à disponibilidade de tempo que os atores envolvidos no processo puderam 

ceder para a implementação. O tempo disponibilizado dependeu da liberação das chefias, não 

havendo uma carga horaria definida para a execução das atividades. A participação dos 

servidores na implantação foi uma atividade paralela a suas atribuições rotineiras, fato que 

afetou a dedicação dos servidores, conforme relata a E04: “... não somos imersas no processo. 

Nosso setor de lotação já consome toda a nossa carga horária de trabalho, não temos muito 

tempo para se dedicar as outras demandas que vão surgindo no dia a dia, porém tentei me 

dedicar o máximo possível”. 

Os docentes, membros da comissão de apoio técnico também tiveram dificuldades de 

disponibilidade de tempo para as atividades demandadas pela implementação, porém tentaram 

resolver da melhor forma possível, não deixando lacunas nas reuniões e decisões a serem 

tomadas: “... a agenda de um professor é bastante atribulada e temos que dividir nosso tempo 

entre sala de aula e vários outros projetos como pesquisa e extensão, é muito difícil ter tempo 
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para outras demandas fora da docência...” (E05). “... minha agenda é bastante atribulada, 

porém sempre que não pude ir, enviei um representante que pudesse contribuir de alguma 

forma com a implementação...” (E06). 

Contudo, as dificuldades de tempo disponível para a implementação do PAA na 

UFRN, não afetou no nível de comprometimento dos atores nem no desenvolvimento das suas 

atividades, pois buscaram utilizar estratégias para minimizar os possíveis danos, adotando 

meios de comunicação que permitiram, diante da limitação de tempo para atividades 

presenciais, desenvolverem suas atividades com competência.  

Na implementação do PAA na UFRN o meio de comunicação mais utilizado foram as 

mídias sociais e e-mails. Atualmente as mídias sociais têm sido a maneira mais rápida e eficaz 

de comunicação entre grandes grupos. Este método, apesar de informal, tornou a comunicação 

mais rápida entre os membros da equipe, o que facilitou o trabalho entre eles: “... nossa 

comunicação foi basicamente por whatsapp (mídia social), montamos um grupo só com os 

envolvidos na implementação. Foi a forma mais rápida e prática que encontramos para nos 

comunicar com todos os membros de uma única vez...” (E05). 

Além das mídias sociais e e-mails, usualmente ocorreram reuniões presenciais e para tal, 

a instituição disponibilizou recursos físicos suficientes, visto ter sido assegurado uma sala no 

setor de licitações para que as reuniões ocorressem, ademais também foi propiciado um carro 

que levou a comissão nas visitas a sede das associações de agricultores familiares e tudo que foi 

solicitado no sentido de recursos físicos necessários foi atendido prontamente pela instituição. 

Durante essas reuniões, que ocorreram com toda a equipe, eram explanadas as 

temáticas de domínio de cada membro para que todos os atores envolvidos pudessem se 

familiarizar com a temática e os caminhos que deveriam ser seguidos. Em seu comentário, o 

E03 ressalta que iniciou o processo sem grande conhecimento sobre PAA e revelou como este 

entrave foi sanado: “já tinha ouvido falar, mas não sabia detalhes do programa e nunca tinha 

tido contato com agricultura familiar, fomos adquirindo conhecimento à medida que nos 

reuníamos. O simpósio que participamos também contribuiu bastante...”. 

O simpósio citado foi o Simpósio Compras de Alimentos da Agricultura Familiar para 

Atendimento de Órgãos Públicos, realizado na cidade de Recife e que parte da comissão 

participou, inclusive como palestrante, a ida foi proporcionada pela própria UFRN. A única 

ressalva feita por alguns entrevistados é que a instituição deveria ter proporcionado um momento 

de encontro e discussão com outras instituições regionais que já têm o PAA implantado, conforme 

ressalta a E04: “Acho que deveria ter havido um momento de encontro com o IFRN, para sanar 

algumas dúvidas e descobrir como eles operam a chamada pública deles...”. 
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Nessa conjuntura, quando se fala em treinamento é essencial ter o conhecimento de 

sua importância na promoção de benefícios como: aperfeiçoamento do desempenho funcional, 

aumento da produtividade e aprimoramento das relações interpessoais, garantindo que as 

atividades-fim da Administração Pública sejam executadas adequadamente (TACHIZAWA et 

al., 2004 apud AMORIM; SILVA, 2012). 

Sendo assim, pode-se perceber a importância de se oferecer treinamento aos seus 

funcionários, principalmente quando se almeja alcançar um objetivo especifico, como a 

implementação de uma política pública. A UFRN dispôs de capacidade administrativa 

suficiente para montar uma equipe com conhecimento básico necessário para a 

implementação e efetivação do programa. Desta forma algumas dúvidas que surgiram no 

decorrer do percurso foram sanadas em reuniões e discussões, e outras ainda permanecem 

para serem resolvidas na prática. 

   

Não tivemos treinamento específico, fomos aprendendo um com o outro, 

pesquisando na internet. O simpósio de Recife foi um divisor de águas para mim, 

aprendi muito e clareou muitas dúvidas que eu tinha, pena que ocorreu já no final do 

processo [...] senti falta de um momento de interação com outras instituições que já 

implementaram...algumas dúvidas ainda permanecem, mas vamos resolvendo aos 

poucos os conflitos e aprimorando o processo para as próximas chamadas [...] (E03). 

 

Além dos pontos abordados, outro aspecto importante numa implementação de 

política pública são recursos financeiros disponibilizados, porém para a implementação do 

PAA não foi necessário a disponibilização de nenhum tipo de recurso financeiro, apenas 

recurso físico, como sala, carro e computador. O único gasto da UFRN foi com a diária para 

os participantes que estiveram presentes no Simpósio Compras de Alimentos da Agricultura 

Familiar para Atendimento de Órgãos Públicos na cidade de Recife. 

Diante do exposto, percebe-se que a UFRN teve capacidade administrativa suficiente 

para implementar o PAA na modalidade CI, com a ressalva de tempo dos implementadores 

em se dedicar ao processo, visto nem toda equipe está disponível em todos os momentos 

solicitados para as atividades de implementação. Isto ocorreu, pois o tempo disponibilizado 

dependia da liberação das chefias e conciliação com as demais atividades inerentes ao cargo 

ocupado por cada membro da equipe em seu setor de lotação. Porém, a implementação não foi 

afetada de forma prejudicial visto a equipe ter tentado suprir as ausências utilizando meios de 

comunicação facilitadores de diálogo como as mídias sociais.  

Uma última ressalva diz respeito à capacidade administrativa da UFRN, quando houve 

o desligamento de alguns funcionários do setor de editais, resultando em um contratempo no 
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lançamento do edital da chamada pública, visto que os novos funcionários necessitaram de 

um tempo de adaptação e aprendizado da nova função, o que não condiz com os prazos 

apertados que a instituição possuía para o lançamento do edital, gerando um edital com 

algumas pequenas diferenças do acordado em reuniões com a equipe. 

 

4.5 ARTICULAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PAA-CI NA UFRN  

 

O PAA da UFRN, enquanto um programa criado para abrir mercado público para os 

agricultores familiares e ofertar uma via de escoamento da produção destes, possui como 

cliente/beneficiários os agricultores familiares do Rio Grande do Norte. A articulação entre os 

implementadores envolvidos e entre implementadores e beneficiários é fundamental para o 

sucesso da implementação. Essa articulação foi limitada, apesar dos esforços empreendidos na 

utilização de reunião com os agricultores familiares e de visitas realizadas as associações de 

agricultores no momento da escolha dos fornecedores.  

Essa limitação ocorre em decorrência do curto tempo para a implementação bem como 

pelas dificuldades operacionais de se chegar a todos os agricultores familiares do estado, 

possíveis fornecedores. Mas, apesar da dificuldade, a UFRN buscou realizar essa articulação, 

fazendo uma reunião na região do Mato Grande/RN, junto a representantes de algumas 

cooperativas locais, durante essa reunião a equipe presente escutou e explicou sobre alguns 

receios e expectativas dos agricultores e da própria instituição na intenção de esses 

agricultores repassarem às informações aos demais. A região do Mato Grande foi a escolhida, 

pois um dos membros da comissão já desenvolve trabalhos na região e propiciou uma 

facilitação ao acesso e divulgação do momento. 

No entanto, uma única reunião com associações de uma única região foi insuficiente 

para alinhar os desejos institucionais da UFRN com os anseios dos beneficiários, o que resultou 

em uma baixa adesão por parte de associações e cooperativas na inscrição da primeira chamada 

pública da UFRN. Isto ocorreu pelo fato de o edital não atender as necessidades e não estar 

alinhado as particularidades desse grupo de modo que a chamada pública da UFRN, na 

percepção dos Agricultores familiares, não foi realizada da forma mais adequada. 

Na visão de muitas associações e cooperativas, a chamada pública da UFRN estava 

estimulando a competição entre os agricultores na busca pelo menor preço, o que não se 

enquadra no objetivo da política, de forma que eles preferiram se ausentar do processo, numa 

tentativa de fazer a UFRN mudar seus critérios de escolha dos vencedores. No entanto, outras 
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três associações resolveram agir de outra forma, e participar do processo, para que houvesse um 

momento de diálogo com a instituição e desta maneira, explanar suas angustias e receios quanto 

ao método utilizado na chamada pública para escolha do vencedor. Esse diálogo resultou em 

um momento muito enriquecedor onde, instituição e representantes de associações discutiram 

pontos importantes a serem alterados no edital para as próximas chamadas. 

No entanto, apesar do ocorrido, os agricultores entendem que a implementação é 

importante, mesmo diante dos entraves da primeira chamada, pois é um pontapé inicial na 

abertura de mercado institucional para este grupo tão desabastecido de local para comércio de 

seus produtos. A UFRN possibilita um mercado amplo para os agricultores locais e serve de 

exemplo para outras instituições federais seguirem o mesmo caminho.  Como ressalta o 

entrevistado 07: “O PAA da UFRN abre um leque de oportunidades de comercialização para 

os produtores e associações”. 

Essa visão que a UFRN é uma oportunidade de mercado e vai servir de exemplo para 

outras instituições federais é o objetivo da instituição e gera uma grande satisfação aos 

implementadores, como relata o entrevistado 01: “É muito bom saber que eles estão ansiosos 

pelas mudanças que o programa trará”. Além desta articulação prévia, a implementação entre 

os agricultores beneficiários do programa e a instituição e seus implementadores também cabe 

avaliar a articulação após o programa ter sido implementado, avaliando a comunicação 

ocorrida entre os Agricultores Familiares e as unidades compradoras.  

Neste contexto, uma das associações alegou ter dificuldades de comunicação com a 

instituição, como ressalta o E08: “A comunicação com os beneficiários foi um fator falho na 

implementação, pois alguns pontos deveriam ser esclarecidos logo no edital ou a instituição 

deveria ter uma maior flexibilidade para fazer acordos e entender melhor o nosso lado”. No seu 

comentário, o entrevistado se refere ao fato de o restaurante universitário, campus Natal realizar 

seus recebimentos de mercadorias, três vezes na semana, devido à alta demanda de refeições 

diárias e baixa capacidade de estoque e as associações não terem logística para atender a essa 

necessidade. As associações alegam ter apenas um carro e precisarem fazer rotas para outros 

locais e outras cidades, não podendo realizar três entregas semanais na UFRN. 

A negociação entre os agricultores e a universidade torna-se essencial para permitir a 

flexibilização dos padrões exigidos pela instituição. Segundo Assis (2016) o edital deveria 

contemplar além de alguns outros critérios já citados, o cronograma de entrega de 

mercadorias de cada unidade para poder ser considerado um eficiente instrumento de 

comunicação entre instituição e beneficiários e, desta forma, facilitar a negociação e 

articulação dos beneficiários com a instituição. 



62 

 

 

Constata-se, então, que houve alguns entraves na articulação beneficiários x 

implementadores como insuficiente diálogo entre a instituição e os beneficiados, não 

atendimento das expectativas e rigidez nos critérios estabelecidos pelas unidades. Porém, 

apesar dessas dificuldades os beneficiários encontram-se satisfeitos com a implementação do 

PAA-CI da UFRN e com expectativas de melhorias no futuro. 

 

4.6 BALANÇO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NA UFRN  

 

Com relação ao processo de implementação do PAA-CI na UFRN, apesar de muito 

recente, avalia-se como positiva sua realização, pois gerou de imediato alguns resultados 

favoráveis tanto para a instituição quanto para os agricultores. Enquanto que outros resultados 

ainda podem surgir e merecem ser mais bem estudados no futuro, com a expectativa de 

continuação das chamadas para os próximos anos. No Quadro 9, expõem-se alguns resultados 

já visíveis do processo. 

 

Quadro 9: Resultados alcançados. 

Atores Resultados preliminares 

UFRN 

1. PAA implantado 

2. Um modelo criado 

3. Equipe experiente para próximas chamadas 

4. Cumprimento da legislação, mesmo que parcialmente 

5. Relacionamento com agricultores 

Cooperativas/Associações 

1. Abertura de mercado/comercialização 

2. Relacionamento institucional 

3. Expectativa de fomento da produção 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Após a implementação do PAA, o primeiro resultado positivo é a sua própria 

implementação, a instituição não desistiu em meio as dificuldades encontradas pelo caminho e 

lutou até o fim para finalizar o processo com sucesso e para isso contou com uma equipe que 

apoiou e trabalhou bastante para efetivação do programa na universidade.  Neste sentido, 

torna-se relevante dizer a que a UFRN cumpriu a meta legal de implementação do PAA-CI, 

mesmo que parcialmente, visto não ter sido alcançado os 30%. 

Um outro ponto que contribuiu para a implementação do programa e que gerou um 

resultado positivo foi o grupo que esteve envolvido nas várias fases pelos quais passou a 

implementação. Este já se encontra mais experiente e com mais conhecimento para encarar o 

processo novamente e realizar novas chamadas no futuro. Essas novas chamadas, a serem 

realizadas a partir de 2018, já terão também um modelo de implementação construído. O 



63 

 

 

modelo de implementação criado na primeira chamada já pode ser utilizado nas próximas, 

assim como, sua avaliação e o reconhecimento de seus entraves já proporciona conhecimento 

suficiente para aprimoramento do processo e superação destes obstáculos. 

Essa experiência dos implementadores e os resultados de suas avaliações do processo, 

bem como de reconhecimento de seus desafios, gera um resultando bastante positivo, visto 

que a instituição pode se planejar para nos anos seguintes almejar o cumprimento da meta 

legal e até a superação destes 30% do orçamento com compras da agricultura familiar. 

Assim como a implementação do PAA-CI na UFRN gerou muitos resultados positivos 

para a instituição, os agricultores familiares também sentiram seus efeitos positivos. As 

associações ganhadoras da primeira chamada pública se encontram esperançosas com esta 

abertura de mercado institucional e possibilidade de aumentar o escoamento da produção. 

“Estamos muito satisfeitos com a chamada da UFRN, acreditamos que será bom para nós, 

pois vai abrir mercado e trazer retorno para nossos agricultores...” (E08).  

Além dessa abertura de mercado, a chamada da UFRN também trouxe a possibilidade 

de relacionamento de grupos de agricultores com uma instituição federal de grande porte 

como a universidade, gerou esperança de outras instituições seguirem o mesmo caminho e de 

trazer um retorno financeiro significativo para esses produtores. Porém alguns resultados 

ainda são preliminares, visto ser muito recente o início do processo e desta forma ainda não se 

conseguir visualizar outros retornos que o programa ainda pode gerar. 

Apesar de ainda ser muito novo e não se conseguir visualizar os retornos financeiros 

aos agricultores, o processo já dá indícios de grandes avanços, inclusive na relação de 

comprador x fornecedor, entre eles boas condições de entrega da mercadoria, qualidade 

higiênico sanitária do transporte, qualidade dos alimentos, diminuição de desperdícios, entre 

outras vantagens. 

No aspecto da entrega das mercadorias pode-se perceber que ambos os fornecedores 

vencedores da primeira chamada pública na UFRN tinham carro próprio adequado ao 

transporte de alimentos, os entregadores estavam sempre fardados, com roupas limpas e em 

bom estado de conservação. Ao comparar com os fornecedores de pregão, foi relatado pela 

entrevistada 04 que: 

 

Os Agricultores Familiares estavam sempre fardados e com roupas limpas, as caixas 

plásticas que vinham a mercadoria eram sempre impecáveis, no pregão temos alguns 

fornecedores que são assim também, porém também temos alguns que os 

entregadores estão sempre sujos, sem fardamento ou com fardamento incompleto, 

assim como trazem frutas e verduras em caixas plásticas cheias de terra e por mais 

que façamos a reclamação junto a empresa, nem sempre o problema é resolvido [...]. 
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Com relação aos dias de entrega, apenas a unidade do RU campus Natal que relatou 

uma intercorrência com ambas as associações vencedoras, alegando que tentou fazer pedidos 

para entrega três vezes na semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira), porém as 

associações afirmaram ser inviável para elas, visto só terem um carro e fazer rotas para outras 

cidades do interior também. A unidade do campus Natal é a maior unidade da UFRN com 

atendimento de quase 5 mil refeições ao dia e não possuí espaço físico para armazenamento 

de estoque suficiente que comporte entregas apenas duas vezes na semana e por isso a 

logística do local é receber os pedidos da semana fracionados em três vezes. De tal forma, que 

foi necessário receber mercadoria de pregão um dia na semana para cobrir a demanda. 

A questão da entrega, aparência do entregador (uso de fardas limpas, sapatos fechados, 

cabelos protegidos), condições de transporte, higiene das caixas plásticas de armazenamento 

de mercadoria são importantes para se garantir a qualidade higiênico-sanitária dos produtos, 

ainda mais quando se fornece mais de 5 mil refeições ao dia espalhadas em suas três unidades 

produtoras, como é o caso da UFRN. Da mesma forma, torna-se importante avaliar o 

cumprimento de quesitos como frequência e pontualidade das entregas, para não desabastecer 

nenhuma unidade; 

Quando se fala em setor de alimentação coletiva, a avaliação de fornecedores assume 

notoriedade, pois as organizações consomem uma quantidade significativa de bens e serviços, 

tornando-as, desta forma, dependentes de seus fornecedores para seu bom funcionamento, 

além disso, ainda estamos falando de um ambiente em que ocorrem mudanças rápidas, sendo 

que seu principal produto, a refeição, deve satisfazer o cliente nas mais diversas dimensões, 

com diferentes atributos e prioridades (CALAZANS et al., 2016).  

Além dos pontos já citados, merece ser avaliada, também, a qualidade dos produtos 

apresentados. Grau de maturação, tamanho, aparência e desperdício dos produtos (chamado 

Fator de Correção – FC). Com relação a este último não foi possível fazer o cálculo do fator 

de correção dos produtos do pregão e das compras da Agricultura Familiar para obter um 

comparativo, visto as duas unidades que estão recebendo exclusivamente pela AF não ter o 

valor do FC dos produtos do pregão e a unidade do RU campus Natal receber mercadoria 

pelas duas vias de compra e não ter viabilidade de separá-los em seu estoque. Fica aqui a 

sugestão para que outros estudos avaliem essa diferença e assim possa se fazer uma análise 

mais precisa sobre a qualidade dos produtos da Agricultura Familiar. 

Quando se fala em tamanho, aparência e grau de maturação é unânime a opinião de 

que os produtos da Agricultura Familiar são visivelmente melhores que os produtos advindos 

de pregão. “É notório o quanto as frutas e verduras são maiores e mais bonitas, a maturação 
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também é algo muito satisfatório, eles sempre se preocupam em perguntar o grau de 

maturação que desejamos e as frutas sempre são mais doces...” (E03). 

Com relação ao desperdício, o E04 comentou: 

 

Não fizemos uma comparação entre os FCs, mas fica como sugestão para pedir uma 

semana produtos do pregão e na outra da Agricultura Familiar e assim poder 

comparar, mas de antemão já avalio que por serem mais bonitos, terem menos 

injurias na casca e estarem na maturação solicitada, o desperdício dos produtos 

oriundos da AF deve ser bem menor [...]. 

 

O bom andamento do estoque de uma unidade de refeição coletiva é vital para seu 

adequado funcionamento; erros na gestão de suprimentos podem culminar em alguns 

transtornos para o local, como: reposição irregular de matéria-prima, grande quantidade de 

estoque sem alteração de consumo, falta de espaço de armazenamento e mudanças de 

cardápio por falta de materiais (PAYNEPALACIO; THEIS, 2015).  

Um bom fornecedor de alimentos geralmente é aquele fornecedor que atende alguns 

quesitos como confiabilidade, qualidade do produto, custo, rapidez de atendimento e 

flexibilidade. Mas principalmente aspectos específicos como qualidade do produto e 

flexibilidade de entrega, são fundamentais para superar as dificuldades com a sazonalidade, 

perecibilidade da matéria-prima e limitação de tempo imposto pelo tipo de processo produtivo 

(HO, XU, DEY, 2010; AKKERMAN; FARAHANI; GRUNOW, 2010). 

Levando-se em consideração o fator qualidade do produto e cumprimento de entregas, 

assim como a flexibilidade dos fornecedores que sempre se demonstraram preocupados com a 

quantidade entregue, o grau de maturação e a sazonalidade dos itens solicitados, consideramos 

que os fornecedores ganhadores da primeira chamada pública da UFRN são bons fornecedores 

sendo até melhores que alguns fornecedores oriundos de processo licitatório que não preenchem 

esses critérios de qualidade e confiabilidade. Sendo assim, considera-se que a implementação 

do PAA-CI na UFRN trouxe inúmeros benefícios tanto para a instituição como um todo, suas 

unidades compradoras e os próprios agricultores familiares. 

 

4.7 RECOMENDAÇÕES PARA O REFINAMENTO DO MODELO DE COMPRAS 

INSTITUCIONAIS UFRN  

 

Durante a implementação do PAA na UFRN foram detectados alguns entraves que 

dificultaram o processo. Alguns destes já foram superados, outros estão sendo estudados, 

sendo verificada qual a melhor forma de serem trabalhados. No Quadro 10, encontram-se 
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listados os principais relatos das dificuldades encontradas e uma sugestão de superação para 

cada uma delas. Vale lembrar que algumas destas dificuldades já estão sendo trabalhadas pela 

comissão para melhorias das próximas chamadas. 

 

Quadro 10: Principais entraves do PAA na UFRN e recomendações para seu aprimoramento. 

Entraves Recomendação O que já está sendo desenvolvido 

Treinamento  

Proporcionar treinamentos, palestras e 

momentos de discussão sobre o tema 

com todos os envolvidos no processo. 

Além de encontros para aprendizado 

com outras instituições do estado que já 

trabalham com chamada pública. 

Ainda não está sendo articulado nenhum 

encontro com outras instituições, porém os 

atores envolvidos continuam a se reunir e 

realizar momentos de discussão entre eles. 

Comunicação com 

as Associações 

Procurar realizar momentos de discussão 

com associações e representantes dos 

agricultores familiares para ouvir seus 

anseios e desejos. 

A UFRN já promoveu um encontro com 

alguns representantes dos agricultores 

familiares para ouvir suas sugestões de 

melhorias e quais seus desejos e 

dificuldades com o processo. 

Comprometimento 

dos gestores 

Promover um momento de 

conhecimento, e, que sejam explanados 

os motivos e a importância de se adotar a 

política na instituição. 

Não se tem conhecimento de nenhuma 

articulação no sentido de proporcionar 

conhecimento aos gestores. 

Adesão das 

associações 

Acredita-se que com uma melhor 

comunicação com as associações e a 

alteração do critério de escolha do 

vencedor, esse entrave seja solucionado. 

A UFRN já está trabalhando a 

comunicação com os representantes das 

associações e alterando os critérios de 

escolha do vencedor. 

Preços elevados 

Realizar uma pesquisa de preço mais 

fidedigna em três locais que se trabalhe 

com agricultura familiar e fazer uma 

média deles. 

Já está sendo articulada uma pesquisa de 

preço mais aprimorada para a segunda 

chamada pública. 

Variedade de itens 

Buscar informações sobre os itens 

produzidos no estado e acrescentar itens 

de maior consumo e valor nas próximas 

chamadas.  

A comissão já buscou uma lista com uma 

maior variedade de itens produzidos no 

estado e está estudando quais devem ou 

não entrar na segunda chamada. 

Articulação com o 

setor de editais 

Indicar duas pessoas do setor de editais 

para acompanhar todo o trabalho da 

comissão, participando das reuniões e 

rodas de discussão para uma maior 

interação entre os setores. 

Houve a indicação de uma pessoa que 

acompanhou uma reunião, porém a mesma 

se desligou do setor. No momento não tem 

ninguém com essa atribuição. 

Critério de escolha 

do vencedor ser o 

menor preço 

Estabelecer critérios de pontuação para 

os concorrentes, o vencedor será 

escolhido pela pontuação obtida. 

Já estão sendo estudados critérios para 

seleção de fornecedores baseado em editais 

de compras da AF do programa PNAES. 

 Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Apesar dos entraves, constatou-se que houveram avanços ao longo da implementação 

do PAA na UFRN. Isto é decorrente dos constantes encontros da comissão para discussão das 

ações em uma busca incessante por melhorias, indo ao encontro ao pressuposto de Müller 

(2007), para quem a evolução das políticas públicas decorre de sua constante avaliação. Neste 

aspecto, o PAA na UFRN desenvolveu seus próprios instrumentos de avaliação do programa, 

que irão subsidiar as alterações de aperfeiçoamento do processo nas próximas chamadas. 
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Outra questão que mudou ao longo da implementação do programa está relacionada à 

sua concepção inicial. Quando foi construída, a ideia principal era que a universidade pudesse 

se adequar a legislação e proporcionar mercado aos agricultores familiares do Estado. 

Contudo, durante a implementação, os atores envolvidos no processo foram se familiarizando 

com a complexidade do tema e se solidarizando com os agricultores, fazendo com que hoje, a 

UFRN esteja mais preocupada em fomentar a agricultura da região e abrir mercado para os 

agricultores locais do que qualquer outra coisa. 

Um entrave que ficou bem claro na implementação do PAA na UFRN foi a questão do 

preço, pois a universidade não recebe complementação de recursos para comprar via PAA, e 

como os preços da agricultura familiar tendem a ser maiores que os preços dos produtos 

licitados, principalmente pela Agricultura Familiar por produzirem em pequena escala, isto 

pode gerar como consequência, um gasto muito superior ao suportado pela instituição.  

Deixa-se como sugestão para amenizar essa diferença nos preços que, a partir da 

segunda CP, a comissão faça uma pesquisa de preço mais detalhada de todos os itens constantes 

em edital, em três locais de referência, podendo ser: feira livre, central de abastecimento da 

Agricultura Familiar e outras chamadas de outras instituições no Estado, fazer uma média dos 

três valores e utilizar essa média como preço estimado dos produtos nas chamadas. 

No tocante à construção do edital, item que tiveram algumas lacunas, sugere-se que 

sejam determinadas duas pessoas do setor de editais para serem responsáveis pelas chamadas 

públicas da UFRN. Sugerem-se duas ao invés de uma, visto ser possível a ocorrência de 

imprevistos, ausências, férias e possíveis afastamentos. Desta forma, ter-se-ia um substituto 

para possíveis eventualidades que surgissem. Estas duas pessoas deveriam acompanhar todas 

as reuniões da comissão para se inteirar de todas as atividades desenvolvidas e todos os 

conhecimentos adquiridos durante os encontros. Para que, desta forma, os entraves ocorridos 

pela incoerência de publicação do edital sejam minimizados. 

Outro ponto referente à construção do edital e visto como entrave foi a questão da 

escolha do fornecedor pelo menor preço. Esta situação gerou desconforto entre os agricultores 

que compararam a chamada pública a uma licitação e como consequência, muitos agricultores 

se recusaram a participar. A recomendação para superar este obstáculo é de criar critérios de 

pontuação para os concorrentes, desta forma ao final do processo, ganhará quem preencher 

mais critérios. Isto tornará a chamada mais idônea e justa para os agricultores familiares. 

Como critérios sugerem-se aqueles já utilizados na primeira chamada como forma de 

desempate, conforme consta no Anexo I. São eles: 



68 

 

 

 Fornecedor do âmbito local. 

 Grupos formais sobre informais e estes sobre agricultores familiares; 

 Assentados da Reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas ou 

quilombolas; 

 Fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos;  

 Organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou 

empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP jurídica. 

Sobre a não adequação de gasto de 30% do orçamento com Agricultura Familiar, 

sugere-se que para a segunda chamada pública seja realizado uma pesquisa mais a fundo dos 

itens produzidos no Estado do RN, podendo esta ser realizada em três locais: EMATER, 

CONAB e Central de Abastecimento da AF. A partir desta lista de analisar a possibilidade de 

inclusão de itens de maior consumo e valor financeiro como, por exemplo: polpa de frutas, 

bebida láctea, peixe, queijo, doce de fruta, etc. que são itens que a produção é considerável no 

estado e não estiveram presentes na primeira chamada. 

Lembrando que os itens que estão sujeitos a um risco de contaminação maior, como 

polpa de fruta, sugere-se a colocação no edital da chamada de uma clausula de exigência de 

laudos microbiológicos da polpa e da água de produção da polpa. Assim como, alimentos 

como bebida láctea e queijos devem ser exigidos o carimbo do Serviço de Inspeção Federal 

(SIF). Assim como o alvará da vigilância sanitária para funcionamento do local de 

manipulação e produção de alimentos e as boas práticas exigidas a todos os estabelecimentos 

que produzem produtos alimentícios. 

Outra recomendação é a divulgação do PAA e da importância de fomento da AF, 

assim como a divulgação do trabalho dos agricultores, de seus produtos e de sua organização 

para os gestores das unidades. Visto estes não terem conhecimento da importância em aderir à 

política, ficando apenas preocupados e receosos com a questão financeira. No mesmo sentido, 

recomenda-se a qualificação dos membros da comissão, proporcionando cursos, encontros e 

palestras sobre a temática com outras instituições que também executam o programa. 

O PAA no contexto da UFRN foi um avanço em termos pragmáticos, por direcionar 

um montante de recursos à agricultura familiar. Porém, a implementação do programa ainda 

não foi capaz de trazer mudanças na economia local/regional, uma vez que o recurso gasto 

nesta modalidade de compra foi muito baixo e que até o momento desta pesquisa só ocorreu 

uma única chamada pública. 
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Entretanto, avalia-se que foi relevante para os agricultores familiares que forneceram, pois 

abriram a oportunidade de venda a um novo mercado e criou expectativas quanto à ampliação da 

comercialização. A implantação do programa na UFRN trouxe avanços no sentido de apresentar 

uma alternativa de comercialização à agricultura familiar. Todavia há alguns entraves a serem 

superados para efetivar esse mercado como motor de desenvolvimento local e regional. 

As mudanças propiciadas pela política, como a mobilização dos agricultores 

familiares, a abertura de diálogo da instituição com os agricultores e a disseminação interna 

da importância da agricultura familiar podem gerar efeitos vindouros para o fortalecimento 

dessa categoria na região. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho avaliou a implementação do Programa Aquisição de Alimentos na 

modalidade compra institucional na UFRN, segundo o protocolo 5c de Brynard. Após a 

realização da pesquisa, considerou-se que a implementação deste programa na universidade, 

em que se pesem as dificuldades enfrentadas, ocorreu de forma satisfatória na medida em que 

as metas traçadas foram alcançadas. Destaca-se que apesar do contexto político e econômico 

conturbado, caracterizados pelos cortes orçamentários para as universidades federais, bem 

como a fragilização de programas sociais, a UFRN, devido especialmente a vontade 

institucional que a universidade demonstrou de implementar a política, sua capacidade 

administrativa e ao comprometimento dos atores envolvidos, conseguiu implementar tal 

Programa na referida modalidade, mesmo que cumprindo parcialmente a legislação, que 

determina o percentual de 30%. 

A capacidade administrativa e o comprometimento dos atores envolvidos e a vontade 

institucional foram fundamentais para o sucesso da implementação do Programa, pois permitiu 

a universidade superar os principais desafios que surgiram no processo, disponibilizando 

pessoas capacitadas para participar das atividades, uma estrutura física adequada, entre outros 

pontos. Além disso, o comprometimento dos atores foi fundamental ao desenrolar das 

atividades. Também se pode perceber que houve uma articulação entre os envolvidos, 

necessária para que se atingissem os objetivos propostos. No entanto, cabe ressalvar que a 

articulação entre a universidade e os beneficiários/clientes ainda precisa ser melhorada. 

A pesquisa constatou também que a UFRN aprendeu durante o processo, 

vislumbrando a continuidade das ações nos anos seguintes. Para a melhoria do processo, a 

instituição já conseguiu identificar os limites ocorridos na implementação e já trabalha para 

superá-los nas próximas chamadas, principalmente a questão da articulação com os 

agricultores e algumas melhorias no edital, como a escolha do vencedor por outros critérios 

que não o menor preço; a inclusão de novos itens na chamada; e o aumento do percentual de 

compra. Desta forma, a implementação do PAA-CI na UFRN só tende a melhorar, já que 

existe a perspectiva de continuação e aprimoramento do programa na instituição. 

Além disso, o PAA-CI também contribui para o RU da UFRN cumprir seus 

objetivos de fornecimento de uma alimentação saudável, completa, harmônica e adequada 

as necessidades nutricionais e costumes locais para seus usuários, como estabelece a 

resolução Nº 58/63 do CONSUNI. Também auxilia no escoamento da produção e na 
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abertura de mercado institucional para os agricultores familiares, desempenhando assim o 

duplo propósito do Programa. 

Ademais, todos os envolvidos no processo, instituição, implementadores e 

beneficiários se encontram satisfeitos com o programa, sendo elogiada a qualidade dos 

produtos, de suas entregas (carro e entregadores), a atenção dada aos pedidos e ao 

cumprimento dos quesitos exigidos, como, por exemplo, o grau de maturação dos produtos. 

Faz-se a sugestão para outros estudos, buscando-se aferir o índice de desperdício dos 

produtos oriundos da Agricultura Familiar e comparar aos produtos oriundos do pregão, para 

que se possa ter mais propriedade para se avaliar a qualidade e as vantagens financeiras de se 

adquirir os produtos do PAA-CI, bem como o impacto dessa política na vida dos agricultores 

em longo prazo, visto ser muito recente a sua implementação e, portanto, não se tem como 

saber ainda o impacto na vida do agricultor. 
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APÊNDICE – A 

 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA APLICAR AO DIRETOR DO DMP 
 

Nome:  ___________________________________________________________________________  

Tempo no cargo: ___________________________________________________________________  

 

BLOCO 1: CONTEÚDO 

1) Porque a UFRN decidiu implementar o PAA na UFRN? Quando isso ocorreu? 

2) Foi elaborado um plano para implementação, com definição metas e objetivos?  

3) Como ocorreu a dinâmica de implementação do modelo? 

4) Como a direção do DMP tem acompanhado as ações de implementação realizadas pela equipe e 

comissão? 

5) A direção realiza/realizou uma avaliação das ações que estão em desenvolvimento? 

 

BLOCO 2: CONTEXTO 

6) Quais os principais atores envolvidos no processo de implantação? 

7) Como foram escolhidos os membros da Comissão? Quais competências foram levadas em 

consideração na escolha? 

8) Como ocorreu a formulação do edital e quais as principais dificuldades encontradas? 

9) Existiu uma pressão/cobrança social para que a UFRN adotasse o PAA? 

10) A UFRN, antes da chamada pública, tinha alguma relação com os movimentos sociais 

relacionados à compra de alimentos? 

11) O contexto econômico afetou na definição dos recursos disponibilizados? Porque os 30% não 

foram atingidos? 

12) Como os cortes orçamentários para 2018 afetaram as próximas chamadas? 

13) Como a mudança de governo afetou o processo de implementação da chamada pública? 

14) Quais as expectativas para o cumprimento da meta dos 30% diante da nova conjuntura política e 

econômica do país? 

 

BLOCO 3: COMPROMETIMENTO 

15) Para a implementação do PAA na UFRN foram estabelecidas relações entre outras universidades 

que já adotaram o programa? 

16) Para a implementação do PAA na UFRN foram estabelecidas relações entre outras instâncias 

governamentais? Quais? 

17) A legislação de 2015 determina a compra institucional em 30%. Porque a UFRN só iniciou em 

outubro de 2016 a aplicação? 

18) Em caso de descumprimento da legislação existe alguma sanção a UFRN? 

19) Como você avalia o comprometimento da UFRN e do DMP no cumprimento dos objetivos do 

programa? 

 

BLOCO 4: CAPACIDADE 

20) O DMP disponibilizou recursos físicos e financeiros para os implementadores utilizarem durante 

a implementação? Quais? 

21) Como ocorreu a disponibilização de recursos financeiros para as unidades que aderiram ao 

Programa? Houve algum aumento, visto os valores serem superiores ao pregão? 

 

BLOCO 5: CLIENTES 

22)  Ocorreu alguma interação com os agricultores familiares antes do início do processo? Qual? 

23) Como ocorreu a comunicação da UFRN com os agricultores? 

24) Como você avalia o processo de implementação da chamada pública na UFRN? 

25) Existe uma previsão para se atingir os 30% exigidos pela legislação? 
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APÊNDICE – B 

 
ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA APLICAR À COMISSÃO DE PARECER TÉCNICO E A PREGOEIRA 

 
Nome: ____________________________________________________________________________  

Cargo: ____________________________________________________________________________  

Tempo no cargo: ___________________________________________________________________  

 

BLOCO 1: CONTEÚDO 

1) Porque a UFRN decidiu implementar o PAA na UFRN? Quando isso ocorreu? 

2) Foi elaborado um plano para implementação, com definição metas e objetivos?  

3) Como ocorreu a dinâmica de implementação do modelo? 

4) A equipe/pregoeira realiza/realizou uma avaliação das ações que estão em desenvolvimento? 

 

BLOCO 2: CONTEXTO 

5) Você tinha algum conhecimento ou experiência prévia (estudos, pesquisas, envolvimento com o 

setor) com a temática da agricultura familiar e/ou PAA? 

6) Como e quando surgiu a ideia de participar do PAA na UFRN? 

 

BLOCO 3: COMPROMETIMENTO 

7) Você participou de grupos de trabalho (estudo, discussão, debates..) e/ou treinamentos 

preparatórios para a participação no processo de implementação do PAA na UFRN?  

8) Você participou de grupos de trabalho (estudo, discussão, debates...) e/ou treinamentos e/ou 

eventos sobre o programa durante o processo de implementação? 

9) Qual o papel que você assumiu/desempenhou durante o processo de implementação? 

10) Você participou da elaboração do edital? Qual etapa? 

11) Como você avalia o comprometimento dos seguintes atores com o PAA na UFRN? 

 

ATORES 
1 Pouco 

Comprometido 

2 

Indiferente 

3 

Comprometido 

4 Muito 

Comprometido 

Seu comprometimento     

Comprometimento do DMP     

Comprometimento da equipe de apoio     

Comprometimento dos beneficiários      

 

12) Quais fatores você acredita que influenciou no seu nível de comprometimento institucional? 

(   ) Comprometo-me por ser uma determinação institucional 

(   ) Comprometo-me porque acredito no potencial da agricultura familiar 

(   ) Comprometo-me porque os produtos da agricultura familiar são mais saudáveis  

(   ) Outro:  ____________________________________________________________________  

 

13) Quais fatores você acredita que influenciaram no nível de comprometimento dos outros atores 

(UFRN, equipe e beneficiários)? 

 

BLOCO 4: CAPACIDADE 

14) Como foi dividido o trabalho junto à comissão? 

15) Quanto do seu tempo esteve destinado às atividades da Comissão? Sempre esteve disponível ou 

faltou em alguns momentos? Qual motivo? 

16) Houve dificuldades e/ou duvidas no processo de implementação? Quais? 

17) Como foram sanadas as dificuldades e/ou dúvidas que surgiram sobre a implementação do 

programa? 

18) Para a implementação do PAA na UFRN foram estabelecidas relações entre outras universidades 

que já adotaram o programa? Quais? Como? 
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19) Para a implementação do PAA na UFRN foram estabelecidas relações entre outras instâncias 

governamentais? Quais? Como? 

20) Você considera que a UFRN disponibilizou todos os recursos físicos, financeiros e equipamentos 

necessários ao trabalho da equipe? 

 

BLOCO 5: CLIENTES 

21) Quais foram os principais canais de comunicação utilizados entre os membros da equipe? 

22) Houve algum momento de comunicação entre os implementadores e os beneficiários antes de 

implementação? 

23) Houve algum momento de comunicação entre os implementadores e os beneficiários durante a 

implementação? 

24) Quais foram os principais canais de comunicação utilizados entre os membros da equipe e os 

beneficiários? (jornais, internet, redes sociais) 

25) Os diretores das unidades foram consultados sobre a opinião deles sobre o PAA? 

 

Bloco 6: RESULTADOS E DESDOBRAMENTOS  

26) Houve um processo de avaliação das ações realizadas para implantação do programa?  

26.1 Caso sim, qual metodologia empregada? Que atores fizeram parte dessa avaliação? E qual a 

avaliação realizada? 

26.2 Caso não, quais os fatores impeditivos? E se pretendem ainda realizar? 

 

27) Como você avalia o processo de implementação do PAA na UFRN? 

(   ) Insatisfatório   

(   ) Pouco satisfatório 

(   ) Satisfatório 

(   ) Muito Satisfatório  

Por quê? ______________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

28) Em sua opinião, quais os principais resultados foram alcançados? 

(  ) Fomento a agricultura familiar 

(  ) Cumprimento da meta legal 

(  ) Qualidade dos alimentos 

(  ) Redução desperdício no RU 

(  ) Entregas realizadas. 

 

Que outros resultados?  

 

29) Porque não foi cumprido os 30% dos recursos na primeira chamada pública? 

30) Após a chamada pública, qual o papel da comissão no processo de implantação? 

31) Quais as próximas ações da comissão? 

32) Quais as ações ainda serão desenvolvidas na busca pelo cumprimento desses 30% nos próximos anos? 

33)  Em sua opinião o que precisa melhorar para as próximas chamadas?  
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APÊNDICE – C 

 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA APLICAR ÀS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS 

GANHADORAS DO PAA-UFRN 
 

Nome da associação: ________________________________________________________________  

Representante: _____________________________________________________________________  

Tempo de existência: ________________________________________________________________  

Quantidade de associados: ____________________________________________________________  

Quais produtos são produzidos: ________________________________________________________  

 

1) Você participou de alguma outra chamada pública do PAA em outras instituições públicas? 

Quantas? 

2) Como você teve conhecimento que estava ocorrendo o PAA na UFRN? 

(  ) Edital na internet (  ) Reuniões com lideranças 

(  ) Movimentos sociais (  ) Organismos públicos 

(  ) Veículos de comunicação (  ) Outro:  _____________________________________  

3) Após o conhecimento da chamada, houve alguma reunião ou convocação dos associados para 

informar sobre a chamada e perguntar a opinião deles? 

4) Houve alguma comunicação prévia entre a UFRN e a associação antes da chamada pública para a 

sua elaboração? 

5) Como foram definidos os preços dos produtos para compor a proposta realizada pela cooperativa? 

(foram considerados os preços do mercado tradicional, de outras cooperativas de agricultura...) 

6) Quais as principais expectativas da cooperativa em participar da chamada pública? 

7) Essas expectativas foram atendidas? Se não, por quê? 

8) Quais os principais benefícios sentidos pela associação/cooperativa em participar da chamada 

pública? 

9) Quais as principais dificuldades sentidas pela associação/cooperativa no processo de implementação?  

(  ) Falta de comunicação (  ) Conhecimentos técnicos 

(  ) Capacidade de operacionalização (  ) Articulação com os cooperados 

 

10) Vocês estão tendo alguma dificuldade operacional da UFRN? (quantidade solicitada de produtos, 

tipos de produtos, frequência das entregas, outras exigências, logística...) 

 

11) Qual o papel das associações na implantação deste processo? 

(   ) Participou ativamente desde a elaboração da proposta (fornecendo informação...) 

(   ) Participou apenas na abertura da chamada pública 

(   ) Apenas no fornecimento dos produtos requeridos (após vencer) 

(   ) Na avaliação do programa e delineamento de melhorias 

 

12) Precisou haver alguma adaptação da rotina da associação para atender aos critérios da 

universidade? 

13) Como você avalia a implementação do PAA da UFRN? 

14) O que você sugere como melhoria para as próximas chamadas? 
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APÊNDICE – D 

 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA APLICAR AOS RESPONSÁVEIS 

PELAS COMPRAS NAS UNIDADES IMPLEMENTADORAS 

 

Nome: ____________________________________________________________________________  

Unidade de trabalha: ________________________________________________________________  

Cargo: ____________________________________________________________________________  

Tempo no cargo: ___________________________________________________________________  

 

1) Como ocorreu a participação da Unidade no processo de tomada de decisão de adotar as compras 

institucionais pelo PAA? 

 

2) Como ocorreu a participação da Unidade durante o processo de elaboração da chamada publica? 

(definição de orçamento, preços, quantidade, produtos, representantes, recursos, carga horária...) 

 

3) Como ocorreu a participação da Unidade durante o processo de implantação das compras 

institucionais pelo PAA? (acompanhamento da qualidade dos produtos, entrega, representantes, 

recursos, carga horária...) 

 

4) Quando se deu início as compras pelo programa na sua unidade? 

 

5) Como ocorre a comunicação entre a Unidade e as cooperativas na modalidade de compra direta? 

 

6) Há diferença na articulação e comunicação realizada pela Unidade com o setor pregão e com as 

cooperativas na modalidade de compra institucional?  

 

7) Você considera as condições de entrega e transportes das mercadorias: 

(   ) Igual aos fornecedores do pregão 

(   ) Melhor que os fornecedores do pregão 

(   ) Pior que os fornecedores do pregão 

 

8) Com relação à pontualidade e cumprimento de horários: 

(   ) Igual aos fornecedores do pregão 

(   ) Melhor que os fornecedores do pregão 

(   ) Pior que os fornecedores do pregão 

 

9) Com relação as qualidades dos produtos: 

(   ) Igual aos fornecedores do pregão 

(   ) Melhor que os fornecedores do pregão 

(   ) Pior que os fornecedores do pregão 

 

10) Condições do entregador: 

(   ) Igual aos fornecedores do pregão 

(   ) Melhor que os fornecedores do pregão 

(   ) Pior que os fornecedores do pregão 

 

11) Em sua opinião quais as vantagens de se comprar da agricultura familiar? E quais as desvantagens? 

 

12) Como você avalia o processo de implementação do PAA na UFRN? 

(   ) Insatisfatório (   ) Pouco satisfatório (   ) Satisfatório  (   ) Muito Satisfatório  

 

Por quê? ______________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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13) Em sua opinião, quais os principais resultados foram alcançados? 

(  ) Fomento a agricultura familiar 

(  ) Cumprimento da meta legal 

(  ) Qualidade dos alimentos 

(  ) Redução desperdício no RU 

(  ) Entregas realizadas. 

 

Que outros resultados?  __________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

14) Você considera que há diferença no desperdício dos alimentos comprados pelo PAA e pelo pregão? 

 

15) Quais as principais dificuldades sentidas pela unidade na compra de alimentos pelo PAA? 

 

16) Vocês sentiram que a unidade precisou fazer alguma adaptação em sua logística para implantar as 

compras do PAA na rotina da unidade? 

 

17) Como você avalia o seu comprometimento com o PAA? 

 

18) Como avalia a importância do PAA para sua unidade? 

 

19) Como você avalia a viabilidade da continuidade do PAA para os próximos anos? 

 

20) O que você sugere como melhoria para as próximas chamadas? 
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ANEXO 1 – EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2016 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Senador 

Salgado Filho, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83, representado neste ato pelo Setor de Licitações, 

no uso de suas prerrogativas legais, vem realizar Chamada Pública para aquisição de alimentos de agricultores 

familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326/2006, por meio da 

Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, com dispensa de licitação, com 

fulcro no art. 17 da Lei 12.512/2011, e nas Resoluções GGPAA nº 50/2012, 26/2013 nº 56/2013 e n° 64/2013 e 

no art. 17 do Decreto 7.775/2012, Decreto 8.473/2015 bem como suas alterações, a vigência será pelo período 

de seis meses, a partir da assinatura do contrato, prevista para o dia 12/04/2017, podendo ser prorrogado 

por igual período. Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Proposta de 

Venda a partir do dia 08/03/2017 nos horários de 08:00 às 11:30 e de 13:30 às 17:30 no Setor de Licitações 

da UFRN – SELIC – A abertura acontecerá dia 29/03/2017 (horário local), às 09:00 horas, no Setor de 

Licitações, na Av. Senador Salgado Filho– Campus universitário, s/nº, Natal/RN, CEP: 59078-970. 

 

1. OBJETO 

 

1.1 O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de alimentos de agricultores familiares, por meio da 

modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, conforme especificações abaixo. 

 

Item 
Quant. 

(RU) 

Quant. 

(EAJ) 

Quant. 

(NEI) 

Quant. 

Total 

Preço 

Unit. R$ 

Preço 

Total R$ 

1- Abacate - Deverão estar frescos, sãos e 

inteiros, ao ponto de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem desenvolvidos. 

Isentos de danos e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido do sol em caixas 

plásticas. 

- - 40Kg 40Kg 4,87 194,80 

2- Abacaxi - Deverão estar frescos, sãos e 

inteiros, ao ponto de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem desenvolvidos. 

Isentos de danos e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido do sol em caixas 

plásticas. 

2.400Kg 1.500Kg 300Kg 4.200 Kg 3,72 15.624,00 

3 - Abóbora de leite – Deverão estar sãs, inteiras, 

limpas, firmes e isentas de substâncias terrosas. 

Não será aceito se o produto apresentar parasitos 

ou larvas, umidade externa anormal, dano 

profundo, amassado, podridão, ou com grau de 

maturação que impeça a utilização no tempo 

médio previsto. Transporte protegido do sol em 

caixas plásticas. 

5.000Kg 240Kg 30Kg 5.270Kg 3,51 18.497,70 

4- Abobrinha - Deverão estar frescas, sã e 

inteiras, ao ponto de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem desenvolvidas. 

Isentas de danos e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentas de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

- 60Kg - 60Kg 3,48 208,80 
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superfície. De consistência firme, com casca de 

cor brilhante, sem partes escuras ou amolecidas, 

sem rachaduras.  Transportadas protegidas do sol 

em embalagem plástica transparente ou caixas 

plásticas sem sujidades. 

5 - Acerola - Deverão estar frescas, sã e inteiras, 

ao ponto de maturação adequado para o consumo. 

Deverão estar bem desenvolvidas. Isentas de 

danos e ou lesões de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência e utilização. 

Estar isentas de substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície. De 

consistência firme, com casca de cor brilhante, 

sem partes escuras ou amolecidas, sem 

rachaduras.  Transportadas protegidas do sol em 

embalagem plástica transparente ou caixas 

plásticas sem sujidades. 

- - 60Kg 60Kg 3,74 224,40 

6 - Alface crespa – Deverão estar frescas, sãs e 

viçosas, de cor verde vivo, sem áreas escuras e ou 

queimadas, firmes, limpas, isentas de sujidades e 

ou substâncias terrosas. Não será aceito se o 

produto apresentar parasitos ou larvas, se estiver 

danificada ou com grau de maturação que impeça 

a utilização no tempo médio previsto. Deverão 

estar isentas de umidade externa anormal. 

Transportadas em sacos plásticos transparentes 

protegidos do sol. 

1.500Kg 60Kg - 1.560Kg 7,42 11.575,20 

7 -Banana prata – Em pencas, sãs, inteiras, 

limpas, intactas, bem desenvolvidas, firmes e 

apresentar cor e odor característicos. Não será 

aceito no recebimento se o produto apresentar 

dano profundo, amassado, golpeado, podridão, 

queimado pelo sol ou com grau de maturação que 

impeça a utilização no tempo médio previsto. 

Transportadas em sacos plásticos transparentes 

protegidos do sol. 

4.000Kg 1.200Kg - 5.200Kg 3,63 18.876,00 

8 -Banana pacovan – Em pencas, sãs, inteiras, 

limpas, intactas, bem desenvolvidas, firmes e 

apresentar cor e odor característicos. Não será 

aceito no recebimento se o produto apresentar 

dano profundo, amassado, golpeado, podridão, 

queimado pelo sol ou com grau de maturação que 

impeça a utilização no tempo médio previsto. 

Transportadas em sacos plásticos transparentes 

protegidos do sol. 

- - 500Kg 500Kg 3,40 1.700,00 

9 - Batata doce – Deverão estar frescas, sãs e 

inteiras, bem desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o consumo. Deverão ter 

o tamanho médio. Isentas de danos e ou lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície. Transportadas em 

caixas plásticos transparentes protegidos do sol. 

2.000Kg 360Kg 60Kg 2.420Kg 3,55 8.591,00 

10 - Berinjela - Deverão estar frescas, sãs e 

inteiras, bem desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o consumo. Deverão 

ter o tamanho médio. Isentas de danos e ou 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência e utilização. Estar 

isentas de substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície. De 

consistência firme, com casca de cor brilhante, 

sem partes escuras ou amolecidas, sem 

rachaduras.  Transportadas protegidas do sol 

em embalagem plástica transparente ou caixas 

plásticas sem sujidades. 

300Kg 60Kg - 360Kg 4,13 1.486,80 
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11 - Beterraba - Deverão estar frescas, sãs e 

inteiras, bem desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o consumo. Deverão ter 

o tamanho médio. Isentas de danos e ou lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas ou sacos 

plásticos transparentes. 

2.500Kg 120Kg - 2.620Kg 4,75 12.445,00 

12 - Cebola – Deverão estar frescas, sãs e 

inteiras, bem desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o consumo. Deverão ter 

o tamanho médio. Isentas de danos e ou lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

8.000Kg 1.000Kg 50Kg 9.050Kg 6,04 54.662,00 

13 - Cebolinha verde - Deverão estar frescas e 

sãs, intactas, firmes e viçosas, de cor verde vivo e 

com coloração uniforme sem sinais de 

amarelecimento. Não poderão estar danificadas 

nem apresentar podridão, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície, nem umidade 

externa anormal. Transportadas em sacos 

plásticos transparentes protegidos do sol. 

500Kg 24Kg - 524Kg 8,76 4.590,24 

14 - Cenoura - Deverão estar frescas, sãs e 

inteiras, bem desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o consumo. Deverão ter 

o tamanho médio. Isentas de danos e ou lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

9.000Kg 960Kg 120Kg 10.080Kg 5,59 56.347,20 

15 - Coentro - Deverão estar frescas e sãs, 

intactas, firmes e viçosas, de cor verde vivo e 

com coloração uniforme sem sinais de 

amarelecimento. Não poderão estar danificadas 

nem apresentar podridão, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície, nem umidade 

externa anormal. Transportadas em sacos 

plásticos transparentes protegidos do sol. 

500Kg 24Kg 20Kg 544Kg 9,45 5.140,80 

16 - Couve folha - Deverão estar frescas, sãs e 

viçosas, de cor verde vivo, sem áreas escuras e ou 

queimadas, firmes, limpas, isentas de sujidades e 

ou substâncias terrosas. Não será aceito se o 

produto apresentar parasitos ou larvas, se estiver 

danificada ou com grau de maturação que impeça 

a utilização no tempo médio previsto. Deverão 

estar isentas de umidade externa anormal. 

Transportadas em sacos plásticos transparentes 

protegidos do sol. 

300Kg 24Kg 15Kg 339Kg 7,89 2.674,71 

17 - Feijão verde – Deverão frescos e limpos 

(sem a vagem), isentos de sujidades e ou 

substâncias terrosas. Deverão ser de colheita 

recente, de consumo imediato. Não será aceito se 

o produto apresentar parasitos e ou larvas e 

umidade externa anormal. Embalados em sacos 

plásticos transparentes de 1 Kg. Transportados 

protegidos do sol. 

- 150Kg - 150Kg 9,06 1.359,00 

18 - Mamão papaia - Deverão estar frescos, sãos e 

inteiros, ao ponto de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem desenvolvidos. Isentos 

de danos e ou lesões de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência e utilização. 

800Kg 480Kg - 1.280Kg 2,24 2.867,20 



92 

 

 

Estar isentos de substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

19 - Mamão formosa - Deverão estar frescos, 

sãos e inteiros, ao ponto de maturação adequado 

para o consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos e ou lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

- - 300Kg 300Kg 2,32 696,00 

20 – Laranja Comum - Deverão estar frescos, 

sãos e inteiros, ao ponto de maturação adequado 

para o consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos e ou lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

- - 200Kg 200Kg 2,54 508,00 

21 – Limão Tahiti - Deverão estar frescos, sãos e 

inteiros, ao ponto de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem desenvolvidos. Isentos 

de danos e ou lesões de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência e utilização. 

Estar isentos de substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

- - 100Kg 100Kg 4,09 409,00 

22 – Maracujá - Deverão estar frescos, sãos e 

inteiros, ao ponto de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem desenvolvidos. Isentos 

de danos e ou lesões de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência e utilização. 

Estar isentos de substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

- - 100kg 100Kg 8,36 836,00 

23 - Melancia - Deverão estar frescas, sãs e inteiras, 

ao ponto de maturação adequado para o consumo. 

Deverão estar bem desenvolvidos. Isentos de danos 

e ou lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência e utilização. Estar isentos 

de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

8.000Kg 1.200Kg 300Kg 9.500Kg 1,86 17.670,00 

24 - Melão - Deverão estar frescos, sãos e inteiros, 

ao ponto de maturação adequado para o consumo. 

Deverão estar bem desenvolvidos. Isentos de danos 

e ou lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência e utilização. Estar isentos 

de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

7.000Kg 480Kg 300Kg 7.780Kg 2,90 22.562,00 

25 - Milho verde – Apresentação em espigas in 

natura, com coloração dos grãos em amarelo, 

íntegros, com grãos inteiros, sem podridão e ou 

fungos.  Deverão estar sãs, inteiras, limpas, 

firmes e isentas de substâncias terrosas. Não será 

aceito se o produto apresentar parasitos ou larvas, 

umidade externa anormal, dano profundo, 

amassado, ou com grau de maturação que impeça 

a utilização no tempo médio previsto. Isento de 

palha. Transportado protegido do sol. 

- 
320 

espigas 
- 

320 

espigas 
2,38 761,60 

26 - Pepino - Deverão estar frescos, sãos e inteiros, 

ao ponto de maturação adequado para o consumo. 

Deverão estar bem desenvolvidos. Isentos de danos 

e ou lesões de origem física, mecânica ou biológica 

1.000Kg 100Kg - 1.100Kg 3,76 4.136,00 
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que afetem sua aparência e utilização. Estar isentos 

de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

27 - Pimentão verde - Deverão estar frescos, sãos e 

inteiros, ao ponto de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem desenvolvidos. Isentos 

de danos e ou lesões de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência e utilização. 

Estar isentos de substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície. 

2.000Kg 180Kg 6Kg 2.186Kg 6,25 13.662,50 

28 - Tomate - Deverão estar frescos, sãos e inteiros, 

ao ponto de maturação adequado para o consumo. 

Deverão estar bem desenvolvidos. Isentos de danos 

e ou lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência e utilização. Estar isentos 

de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

7.000Kg 1.200Kg 50Kg 8.250Kg 4,56 37.620,00 

29 - Tomate cereja - Deverão estar frescos, sãos e 

inteiros, ao ponto de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem desenvolvidos. 

Isentos de danos e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transportadas em sacos plásticos 

transparente protegido do sol. 

- 150Kg - 150Kg 8,15 1.222,50 

Total 317.148,45 

 

Valor por unidade: 

 

Restaurante Universitário (RU): R$ 267.596,00 

Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ): R$ 40.576,30 

Núcleo de Ensino Infantil (NEI): R$ 8.976,15 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar da modalidade de compra Institucional, os beneficiários fornecedores e organizações 

fornecedoras, definidos na forma do art. 4° do Decreto 7.775, de 04 de Julho de 2012. 

2.1.1. Para os fins dessa chamada, concomitante ao item 2.1, consideram-se: 

2.1.2. Beneficiários fornecedores: público apto a fornecer alimentos ao PAA, quais sejam, os agricultores 

familiares, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, 

comunidade indígenas e integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e de demais povos e 

comunidades tradicionais que atendam aos requisitos previstos no art. 3º da Lei 11.326, de 24 de julho de 2.006. 

2.1.2.1. A comprovação da aptidão dos beneficiários fornecedores será feita por meio da apresentação da 

Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP ou por outros documentos definidos pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, em articulação com outros órgãos da administração pública federal, em suas 

respectivas áreas de atuação. 

2.1.3. Organizações Fornecedoras: cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como Pessoa 

Jurídica de direito privado que detenham a Declaração de Aptidão, DAP Especial - Pessoa Jurídica ou outros 

documentos definidos por resolução do GGPAA. 

 

3. PREÇO 

 

3.1. A definição dos preços observou o art. 5º da Resolução GGPAA nº 50, de 26/09/2012, sendo utilizada como 

parâmetro a pesquisa de preços realizada pela EMATER. 

 

Art. 5º Para definição dos preços de aquisição dos produtos da agricultura familiar e suas 

organizações, o órgão responsável pela compra deverá realizar, no mínimo, 3 (três) pesquisas devidamente 
documentadas no mercado local ou regional.  
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§ 1º Na impossibilidade de pesquisa de preço para a compra de produtos orgânicos ou agroecológicos, 

os preços poderão ser acrescidos em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para 

produtos convencionais, consoante disposto no art.17, parágrafo único, da Lei nº 12.512, de 2011.  

§ 2º Fica facultada ao órgão responsável pela compra a utilização dos preços de referência 

estabelecidos nas aquisições do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

 

4. DA ENTREGA: 

 

4.1. O item deve estar, impreterivelmente, com a embalagem inviolada e em boas condições de armazenagem; 

4.2. O item deverá ser entregue de acordo com o estabelecido; 

4.3. O produto deverá ser transportado em veículo apropriado, em compartimento fechado, protegido do calor, 

vento, chuva e umidade; 

4.4. O entregador deverá estar paramentado adequadamente com calçado fechado, proteção para os cabelos e 

camisa fechada e com manga. 

 

5. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº01 

 

5.1. O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 001 os documentos abaixo relacionados, sob pena de 

inabilitação: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido 

nos últimos 30 dias; 

c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

d) Cópia do Estatuto e ata  de  posse  da  atual  diretoria  da  entidade,  registrado  na   Junta Comercial, no 

caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em se 

tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; 

f) Declaração, por representante legal devidamente comprovado, de que os alimentos adquiridos sejam de 

produção própria dos beneficiários fornecedores e cumpram os requisitos de controle de qualidade 

dispostos nas normas vigentes de acordo com o art. 3º, inciso IV, da Resolução GGPAA n° 50/2012 

(conforme Modelo Anexo). 

 

5.2. O Grupo informal deverá apresentar no Envelope nº 001 os documentos abaixo relacionados, sob pena de 

inabilitação: 

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DA P de cada agricultor participante, emitido nos 

últimos 30 dias; 

c) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; 

d) Declaração, por representante legal devidamente comprovado, de que os alimentos adquiridos sejam de 

produção própria dos beneficiários fornecedores e cumpram os requisitos de controle de qualidade 

dispostos nas normas vigentes de acordo com o art. 3º, inciso IV, da Resolução GGPAA n° 50/2012 

(conforme Modelo Anexo). 

 

5.3. O Fornecedor individual deverá apresentar no Envelope nº 001 os documentos abaixo relacionados, sob 

pena de inabilitação: 

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP, emitido nos últimos 30 dias; 

c) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; 

d) Declaração de que os alimentos adquiridos sejam de produção própria dos beneficiários fornecedores e 

cumpram os requisitos de controle de qualidade dispostos nas normas vigentes de acordo com o art. 3º, 

inciso IV, da Resolução GGPAA n° 50/2012 (conforme Modelo Anexo). 

 

5.4. Os interessados deverão protocolar a documentação, em envelope, devidamente fechado e indevassável, no 

qual deverá constar na sua parte frontal os dizeres: 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº01/2016 

Envelope Nº 001 – Documentação para Habilitação 

Proponente: (NOME/RAZÃO SOCIAL)                            CPF/CNPJ: 

Endereço: 
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5.4.1. A documentação deverá ser entregue até o dia 29/03/2017 às 09:00 no Setor de Licitação – SELIC, 

localizada na av. Senador Salgado Filho s/nº, Lagoa nova, Campus universitário, CEP: 59078-970. Tel.: 

(84) 3342-2274 Ramais: 115/129. 

 

5.5.  Para fins dessa chamada, consideram-se: 

 

5.5.1. Grupo Formal: Organizações fornecedoras – cooperativas e outras organizações formalmente constituídas 

como Pessoa Jurídica de direito privado que detenham a Declaração de Aptidão, DAP Especial - Pessoa 

Jurídica; 

 

5.5.2. Grupo Informal: Beneficiários fornecedores – Agricultores familiares, assentados da reforma agrária, 

silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, comunidade indígenas e integrantes de 

comunidades remanescentes de quilombos rurais e de demais povos e comunidades tradicionais que 

atendam aos requisitos previstos no art. 3º da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006.  

 

5.5.3. Agricultor Familiar: Fornecedores individuais, detentores de DAP física, não organizados em grupo. 

 

6. DA PROPOSTA DE VENDA – ENVELOPE Nº02 

 

6.1. No envelope nº 02 segue a entrega da Proposta: 

 

6.1.1. Deverá ser apresentada Proposta de venda, assinada e rubricada em todas as suas folhas, devendo conter os 

preços finais dos produtos, incluindo-se todos os custos de fretes, tributos e outras despesas inerentes ao 

fornecimento e execução do objeto; 

 

6.1.2. O Projeto de Venda deverá ser apresentado contendo os itens cotados, quantidades, preço unitário e total, 

assinatura do(s) participante(s) e data; 

 

6.1.3. A proposta não poderá conter rasuras que afetem sua idoneidade e entendimento; 

 

6.1.4. A documentação deverá ser entregue na data de 29/03/2017 às 09/00 h juntamente com a documentação da 

habilitação no Setor de Licitação; 

 

6.1.5. Os interessados deverão protocolar a documentação, em envelope, devidamente fechado e indevassável, no 

qual deverá constar na sua parte fronteira os dizeres: 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº01/2016 

Envelope Nº 002 – Documentação para Proposta 

Proponente: (NOME/RAZÃO SOCIAL)                            CPF/CNPJ: 

Endereço: 

 

6.2. Amostras 

 

6.2.1. Imediatamente após a fase de habilitação, poderão ser solicitadas amostras dos produtos, conforme 

solicitação da Comissão responsável no Setor de Licitação, Av. Senador Salgado Filho, Lagoa Nova, s/n.º 

Natal/RN, para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, os quais deverão ser submetidas a testes 

necessários. Seguindo as seguintes recomendações: 01 kg para cada item conforme as características 

especificadas. 

 

7. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

 

7.1. Ficará impedido de impugnar os termos deste Edital de Chamada Pública, perante a administração o 

proponente que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes (habilitação e 

Proposta de venda); 

7.2. A impugnação deverá ser entregue no Setor de Licitação devidamente protocolada; 

7.3. A UFRN, após receber a impugnação, instruirá o processo e o encaminhará à decisão pela autoridade 

competente. 

7.4. A decisão sobre a impugnação será comunicada a empresa proponente ou ao seu representante, indicado na 

proposta, por meio de e-mail eletrônico ou comunicação pessoal certificada e formalizada no processo e, 

caso procedente a impugnação, o Edital será ratificado e republicado obedecendo o prazo original. 
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7.5. Os interessados ou qualquer pessoa poderão solicitar esclarecimentos a este Edital até 03 (três) dias antes da 

data designada para entrega dos envelopes com os documentos de habilitação e proposta de venda; 

7.6. Os pedidos poderão ser encaminhados na forma eletrônica, para e-mail cpl@dmp.ufrn.br. 

7.7. As respostas aos esclarecimentos prestados serão encaminhadas por e-mail eletrônico próprio, devendo o 

interessado, no ato do pedido, disponibilizar um e-mail para contato (resposta). 

7.8. Os pedidos e as respostas aos esclarecimentos prestados serão anexados nos autos do processo destinado a 

esta chamada Pública e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

8. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

8.1. Para efeito de classificação das Propostas de Venda apresentadas, depois de assegurada a habilitação das 

Entidades Proponentes, será considerado, para produtos na qualidade exigida, o seu preço final de venda. 

Em caso de empate, as Propostas de Venda serão classificadas observando a seguinte ordem: 

 

I. Grupos formais sobre informais e estes sobre agricultores familiares; 

II. Assentados da Reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas ou quilombolas; 

III. Fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos. 

 

EMPATE ENTRE OS GRUPOS: 

IV. Organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais 

no seu quadro de sócios, conforme DAP jurídica; 

V. Grupos de agricultores que forneçam produtos orgânicos ou agroecológicos; 

 

 EMPATE ENTRE OS INDIVIDUAIS: 

VI. Fornecedor do âmbito local. 

 

8.2. A localização do fornecedor será comprovada mediante informações cadastradas na Declaração de 

Aptidão (DAP) apresentada. 

 

8.3. Em caso de persistir empate, será realizado sorteio público. 

 

8.4. Na análise das propostas, em caso de EMPATE, deve-se priorizar o menor preço, desde que os preços 

sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, conforme definidos no art. 5°. da Resolução N° 

50, de 26 de Setembro de 2012; 

 

8.5. Caso a Entidade Executora não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos de produtores 

e empreendedores familiares locais, estas deverão ser complementadas com propostas de grupos de 

produtores e empreendedores familiares do território rural, do estado e do país, nesta ordem. 

 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

9.1. As propostas serão classificadas considerando-se a ordenação crescente dos valores por item (menor 

para o maior) prevalecendo, para efeitos dessa chamada, o de menor valor por item; 

 

9.2. A comissão fará julgamento e classificação das propostas considerando vencedora a interessada que 

ofertar o Menor Preço, por item. 

 

10. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
 

10.1. O Resultado do presente certame será divulgado mediante comunicação aos participantes e 

publicado no endereço eletrônico www.sipac@ufrn.br. 

 

10.2. Os demais comunicados e/ou contatos da comissão de Julgamento serão efetuados diretamente ao 

representante indicado pela empresa na proposta. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 O prazo para interposição de eventuais recursos contra os resultados de julgamento das propostas, 

classificação/desclassificação e habilitação/inabilitação será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

do primeiro dia útil após a intimação do ato (comunicado formal do fato); 

mailto:cpl@dmp.ufrn.br
http://www.sipac@ufrn.br/
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11.2. O(s) recurso(s), por escrito, deverá (ão) ser entregues na Comissão Permanente de Licitação, e 

endereçada à Comissão Julgadora designada; 

 

11.3. A UFRN, após receber o(s) recurso(s), fará o protocolo dos mesmos e solicitará à comissão a 

instrução do processo e após, notificará aos demais proponentes da interposição. 

 

11.4. Os demais proponentes terão 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação feita pela 

comissão, para apresentação de contrarrazões ao recurso. 

 

11.5. Transcorrido o prazo para apresentação das razões do recurso, o processo será encaminhado à 

autoridade competente para decisão final; 

 

11.6. A decisão sobre o recurso será divulgada no site www.sipac.ufrn.br e comunicado ao representante 

da proponente, indicado na proposta, por meio e-mail eletrônico ou comunicação pessoal certificada 

e formalizada no processo. 

 

12. DAS PENALIDADES 

 

12.1. Ao proponente que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não assinar o Contrato, 

deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a 

proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, retardar, falhar, fraudar ou cometer 

quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar prejuízos a UNIVERSIDADE, 

assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, se sujeita as seguintes sanções: 

I – Advertência; 

II – Multa; 

III – Suspensão. 

 

12.2. A multa moratória, do art. 86, e multa por inexecução de contrato, do art. 87, ambos dispostos da Lei 

n° 8.666, de 1993, na forma e nos percentuais abaixo estabelecidos, serão aplicadas quando a 

proponente deixar de cumprir ou descumprir de forma parcial ou total as obrigações inerentes ao 

objeto, como também as obrigações acessórias legais ou extra-legais relacionadas, independente das 

demais cominações legais cumulativas; 

 

12.3. A multa moratória será cobrada pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, com prazo determinado 

para a entrega, sem justificativa por escrito e/ou com justificativa mas não aceita pelo representante da 

Contratante, sujeitando a proponente, à Multa de Mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da 

etapa inadimplente, por dia de atraso, observado o limite ao percentual máximo de 10,00% (dez por cento); 

 

12.4. A Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato/Proposta, no caso de inexecução total ou 

parcial e, ainda, pelo apontado no item 12.1, ou até quando for constatado prejuízos porventura causados à 

UNIVERSIDADE, contando da comunicação oficial e após observado o Princípio do Devido Processo Legal. 

 

12.5. A aplicação de multa por inexecução contratual independe de multa moratória eventualmente aplicada ou 

em fase de aplicação, podendo ser aplicada cumulativamente; 

 

12.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido a ampla defesa e o contraditório, serão 

cobradas primeiramente por meio de GRU, se não pagas serão deduzidas dos pagamentos, eventualmente, 

devidos a proponente. 

 

12.7. Se o valor das multas aplicadas for superior aos valores devidos a proponente, além da perda destes, 

responderá a Adjudicada pela diferença, que será cobrada judicialmente, caso a proponente não efetue o 

pagamento administrativamente; 

 

12.8. A reincidência das situações descritas nos subitens 12.1 a 12.8. sujeita a proponente a sanção de 

Suspensão temporária do direito de contratar com esta Administração pelo período de até 02 (dois) anos. 

 

12.9. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir à Administração pelos 

prejuízos resultantes. 
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12.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas 

em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à Administração. 

 

13. DO CONTRATO E SUA VIGÊNCIA 

 

13.1. Após a Adjudicação e Homologação da CHAMADA PÚBLICA, o vencedor será convocado para a 

assinatura do contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa de Aquisição de 

Alimentos – PAA, Compra Institucional; 

 

13.2. Será firmado Contrato entre a UFRN e a vencedora, com vigência por seis meses, a partir da sua 

assinatura, ou até o esgotamento das quantidades, prevalecendo o fato que ocorrer primeiro, 

podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração. 

 

14. PAGAMENTO 

 

14.1. O pagamento será realizado em até 30 dias após a última entrega do mês, mediante apresentação de 

documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida no Setor de Licitação de segunda a sexta-feira, ou através 

do site www.sipac.ufrn.br; 

 

15.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

 

15.3. O limite individual de venda do Agricultor Familiar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP por ano civil, por órgão comprador. 

 

15.4. O limite por organização formal é de 6.000.000,00 (Seis milhões) por ano, respeitados os limites de venda 

por unidade familiar. 

 

15.5. Itens com valor acima de R$ 20.000,00 reais só poderão ser cotados por grupos formais e informais. 

 

15.6. São partes integrantes deste edital: 

 

Anexo I: Termo de Referência 

Anexo II: Minuta de Contrato 

Anexo III: Cronograma de execução da chamada pública 

Anexo IV: Declaração De Produção Própria – Pessoa Jurídica/ Pessoa Física 

Anexo V: Modelo de Proposta de fornecimento de alimentos para Grupos Informais Agricultores Individuais 

Anexo VI: Modelo de Proposta de fornecimento de alimentos para Grupos Formais. 

 

 

Natal, 06 de março de 2017. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Paulo José Pereira 

Diretor da DMP 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ 

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO 

 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de alimentos de agricultores familiares e 

empreendedor familiar rural, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de 

Aquisição de Alimentos. 

1.2. LOCAL E DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

A aquisição de produtos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme a Lei 

12,512/2011, Decreto 7775/2012 e Resolução 50 do MDS, terá prazo de vigência de 06 (seis) meses, 

prorrogáveis por mais 06 (seis) meses a critério da Administração. Estes alimentos serão entregues nos seguintes 

endereços: 

- Escola Agrícola de Jundiaí 

Restaurante da Escola Agrícola Jundiaí,  

RN 160, KM 03 - Distrito de Jundiaí 

CEP 59280-000 | Macaíba/RN - Brasil 

As entregas deverão acontecer entre 01 (uma) e 02 (duas) vezes por semana, dependendo do item, nos horários: 

07:00h às 11:00h no período matutino e das 14:00h às 16:00h no período vespertino. 

 

- Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Restaurante universitário 

Avenida Senador Salgado Filho – Campus universitário, s/nº, Natal/RN, CEP: 59078-970 

As entregas deverão acontecer entre 01 (uma) e 03 (três) vezes por semana, dependendo do item, nos horários: 

07:00h às 11:00h no período matutino. 

 

- Núcleo de Ensino Infantil 

Restaurante do NEI 

Avenida Senador Salgado Filho – Campus universitário, s/nº, Natal/RN, CEP: 59078-970 

As entregas deverão acontecer entre 01 (uma) e 02 (duas) vezes por semana, dependendo do item, nos horários: 

07:00h às 11:00h no período matutino e das 13:00h às 16:00h no período vespertino. 

 

2. ITENS  

2.1 A lista de itens básicos que deverão ser fornecidos está listada abaixo:  

Item 
Quant. 

(RU) 

Quant. 

(EAJ) 

Quant. 

(NEI) 

Quant. 

Total 

Preço 

Unit. R$ 

Preço Total 

R$ 
1- Abacate - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto 

de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos 

e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

- - 40Kg 40Kg 4,87 194,80 
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2- Abacaxi - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto 

de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos 

e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

2.400Kg 1.500Kg 300Kg 4.200 Kg 3,72 15.624,00 

3 - Abóbora de leite – Deverão 

estar sãs, inteiras, limpas, firmes 

e isentas de substâncias terrosas. 

Não será aceito se o produto 

apresentar parasitos ou larvas, 

umidade externa anormal, dano 

profundo, amassado, podridão, 

ou com grau de maturação que 

impeça a utilização no tempo 

médio previsto. Transporte 

protegido do sol em caixas 

plásticas. 

5.000Kg 240Kg 30Kg 5.270Kg 3,51 18.497,70 

4- Abobrinha - Deverão estar 

frescas, sã e inteiras, ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidas. Isentas de danos 

e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. De consistência 

firme, com casca de cor 

brilhante, sem partes escuras ou 

amolecidas, sem rachaduras.  

Transportadas protegidas do sol 

em embalagem plástica 

transparente ou caixas plásticas 

sem sujidades. 

- 60Kg - 60Kg 3,48 208,80 

5 - Acerola - Deverão estar 

frescas, sã e inteiras, ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidas. Isentas de danos 

e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. De consistência 

firme, com casca de cor 

brilhante, sem partes escuras ou 

amolecidas, sem rachaduras.  

Transportadas protegidas do sol 

em embalagem plástica 

transparente ou caixas plásticas 

sem sujidades. 

- - 60Kg 60Kg 3,74 224,40 

6 - Alface crespa – Deverão estar 

frescas, sãs e viçosas, de cor 

verde vivo, sem áreas escuras e 

ou queimadas, firmes, limpas, 

1.500Kg 60Kg - 1.560Kg 7,42 11.575,20 
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isentas de sujidades e ou 

substâncias terrosas. Não será 

aceito se o produto apresentar 

parasitos ou larvas, se estiver 

danificada ou com grau de 

maturação que impeça a 

utilização no tempo médio 

previsto. Deverão estar isentas 

de umidade externa anormal. 

Transportadas em sacos plásticos 

transparentes protegido do sol. 

7 -Banana prata – Em pencas, 

sãs, inteiras, limpas, intactas, 

bem desenvolvidas, firmes e 

apresentar cor e odor 

característicos. Não será aceito 

no recebimento se o produto 

apresentar dano profundo, 

amassado, golpeado, podridão, 

queimado pelo sol ou com grau 

de maturação que impeça a 

utilização no tempo médio 

previsto. Transportadas em sacos 

plásticos transparentes 

protegidos do sol. 

4.000Kg 1.200Kg - 5.200Kg 3,63 18.876,00 

8 -Banana pacovan – Em pencas, 

sãs, inteiras, limpas, intactas, 

bem desenvolvidas, firmes e 

apresentar cor e odor 

característicos. Não será aceito 

no recebimento se o produto 

apresentar dano profundo, 

amassado, golpeado, podridão, 

queimado pelo sol ou com grau 

de maturação que impeça a 

utilização no tempo médio 

previsto. Transportadas em sacos 

plásticos transparentes 

protegidos do sol. 

- - 500Kg 500Kg 3,40 1.700,00 

9 - Batata doce – Deverão estar 

frescas, sãs e inteiras, bem 

desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão ter o tamanho 

médio. Isentas de danos e ou 

lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transportadas em 

caixas plásticos transparentes 

protegidos do sol. 

2.000Kg 360Kg 60Kg 2.420Kg 3,55 8.591,00 

10 - Berinjela - Deverão estar 

frescas, sãs e inteiras, bem 

desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão ter o tamanho 

médio. Isentas de danos e ou 

lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. De consistência 

300Kg 60Kg - 360Kg 4,13 1.486,80 
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firme, com casca de cor 

brilhante, sem partes escuras ou 

amolecidas, sem rachaduras.  

Transportadas protegidas do sol 

em embalagem plástica 

transparente ou caixas plásticas 

sem sujidades. 

11 - Beterraba - Deverão estar 

frescas, sãs e inteiras, bem 

desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão ter o tamanho 

médio. Isentas de danos e ou 

lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas ou 

sacos plásticos transparentes. 

2.500Kg 120Kg - 2.620Kg 4,75 12.445,00 

12 - Cebola – Deverão estar 

frescas, sãs e inteiras, bem 

desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão ter o tamanho 

médio. Isentas de danos e ou 

lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

8.000Kg 1.000Kg 50Kg 9.050Kg 6,04 54.662,00 

13 - Cebolinha verde - Deverão 

estar frescas e sãs, intactas, 

firmes e viçosas, de cor verde 

vivo e com coloração uniforme 

sem sinais de amarelecimento. 

Não poderão estar danificadas 

nem apresentar podridão, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície, nem 

umidade externa anormal. 

Transportadas em sacos plásticos 

transparentes protegidos do sol. 

500Kg 24Kg - 524Kg 8,76 4.590,24 

14 - Cenoura - Deverão estar 

frescas, sãs e inteiras, bem 

desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão ter o tamanho 

médio. Isentas de danos e ou 

lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

9.000Kg 960Kg 120Kg 10.080Kg 5,59 56.347,20 

15 - Coentro - Deverão estar 

frescas e sãs, intactas, firmes e 

viçosas, de cor verde vivo e com 

coloração uniforme sem sinais 

de amarelecimento. Não poderão 

500Kg 24Kg 20Kg 544Kg 9,45 5.140,80 
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estar danificadas nem apresentar 

podridão, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície, 

nem umidade externa anormal. 

Transportadas em sacos plásticos 

transparentes protegidos do sol. 

16 - Couve folha - Deverão estar 

frescas, sãs e viçosas, de cor 

verde vivo, sem áreas escuras e 

ou queimadas, firmes, limpas, 

isentas de sujidades e ou 

substâncias terrosas. Não será 

aceito se o produto apresentar 

parasitos ou larvas, se estiver 

danificada ou com grau de 

maturação que impeça a 

utilização no tempo médio 

previsto. Deverão estar isentas 

de umidade externa anormal. 

Transportadas em sacos plásticos 

transparentes protegidos do sol. 

300Kg 24Kg 15Kg 339Kg 7,89 2.674,71 

17 - Feijão verde – Deverão 

frescos e limpos (sem a vagem), 

isentos de sujidades e ou 

substâncias terrosas. Deverão ser 

de colheita recente, de consumo 

imediato. Não será aceito se o 

produto apresentar parasitos e ou 

larvas e umidade externa 

anormal. Embalados em sacos 

plásticos transparentes de 1 Kg. 

Transportados protegidos do sol. 

- 150Kg - 150Kg 9,06 1.359,00 

18 - Mamão papaia - Deverão 

estar frescos, sãos e inteiros, ao 

ponto de maturação adequado 

para o consumo. Deverão estar 

bem desenvolvidos. Isentos de 

danos e ou lesões de origem 

física, mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

800Kg 480Kg - 1.280Kg 2,24 2.867,20 

19 - Mamão formosa - Deverão 

estar frescos, sãos e inteiros, ao 

ponto de maturação adequado 

para o consumo. Deverão estar 

bem desenvolvidos. Isentos de 

danos e ou lesões de origem 

física, mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

- - 300Kg 300Kg 2,32 696,00 

20 – Laranja Comum - Deverão 

estar frescos, sãos e inteiros, ao 

ponto de maturação adequado 

para o consumo. Deverão estar 

bem desenvolvidos. Isentos de 

danos e ou lesões de origem 

física, mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

- - 200Kg 200Kg 2,54 508,00 
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substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

21 – Limão Tahiti - Deverão 

estar frescos, sãos e inteiros, ao 

ponto de maturação adequado 

para o consumo. Deverão estar 

bem desenvolvidos. Isentos de 

danos e ou lesões de origem 

física, mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

- - 100Kg 100Kg 4,09 409,00 

22 – Maracujá - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto 

de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos 

e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

- - 100kg 100Kg 8,36 836,00 

23 - Melancia - Deverão estar 

frescas, sãs e inteiras, ao ponto 

de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos 

e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

8.000Kg 1.200Kg 300Kg 9.500Kg 1,86 17.670,00 

24 - Melão - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto 

de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos 

e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

7.000Kg 480Kg 300Kg 7.780Kg 2,90 22.562,00 

25 - Milho verde – Apresentação 

em espigas in natura, com 

coloração dos grãos em amarelo, 

íntegros, com grãos inteiros, sem 

podridão e ou fungos.  Deverão 

estar sãs, inteiras, limpas, firmes 

e isentas de substâncias terrosas. 

Não será aceito se o produto 

apresentar parasitos ou larvas, 

umidade externa anormal, dano 

profundo, amassado, ou com 

- 
320 

espigas 
- 

320 

espigas 
2,38 761,60 
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grau de maturação que impeça a 

utilização no tempo médio 

previsto. Isento de palha. 

Transportado protegido do sol. 

26 - Pepino - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto 

de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos 

e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

1.000Kg 100Kg - 1.100Kg 3,76 4.136,00 

27 - Pimentão verde - Deverão 

estar frescos, sãos e inteiros, ao 

ponto de maturação adequado 

para o consumo. Deverão estar 

bem desenvolvidos. Isentos de 

danos e ou lesões de origem 

física, mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. 

2.000Kg 180Kg 6Kg 2.186Kg 6,25 13.662,50 

28 - Tomate - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto 

de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos 

e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido 

do sol em caixas plásticas. 

7.000Kg 1.200Kg 50Kg 8.250Kg 4,56 37.620,00 

29 - Tomate cereja - Deverão 

estar frescos, sãos e inteiros, ao 

ponto de maturação adequado 

para o consumo. Deverão estar 

bem desenvolvidos. Isentos de 

danos e ou lesões de origem 

física, mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transportadas em 

sacos plásticos transparente 

protegido do sol. 

- 150Kg - 150Kg 8,15 1.222,50 

Total 317.148,45 

 

Valor por unidade: 

 

Restaurante Universitário (RU): R$ 267.596,00 

Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ): R$ 40.576,30 

Núcleo de Ensino Infantil (NEI): R$ 8.976,15 

 

Responsável – Tarcísio Augusto Gonçalves Júnior  
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3. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

 

3.1 As amostras, quando solicitadas, deverão ser identificadas com o número do edital, o nome do fornecedor 

(agricultor individual, grupo formal ou informal) e a especificação do produto. 

 

3.2 A não apresentação da amostra quando solicitada ou a apresentação da amostra em desacordo com as 

exigências deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta. 

 

3.3 A análise ficará a cargo da Comissão de Parecer para aquisição de Gêneros de Alimentação, quando 

necessário, que apresentará parecer em laudo devidamente assinado e identificado. 

 

3.4 As amostras deverão ser entregues no Setor de Licitações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) seguindo as recomendações da comissão conforme as características especificadas. 

 

3.5 É facultado a Instituição contratante a realização de diligências técnicas sem agendamento prévio antes 

e/ou durante o período de vigência da chamada pública. Para a verificação das conformidades com as 

exigências legais que regulamentam essa atividade produtiva. Situações comprovadamente em desacordo 

com as exigências deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1 O recebimento dos produtos será submetido a constatação de qualidade e quantidade, que será realizado 

pelo responsável e/ou pelos demais profissionais nutricionistas ou alguém por eles designado, juntamente 

com o referido documento fiscal. Estes alimentos deverão ser entregues em cada unidade solicitante para 

refeições diárias. 

 

4.2 O prazo para entrega dos produtos será de 48 horas a partir da solicitação do Restaurante da EAJ/RU/NEI. 

O fornecedor deverá ter acesso a meios eletrônicos para recebimento dos pedidos.  

 

4.3 O fornecimento de vegetais, frutas e legumes deverá corresponder a maturação adiantada, porém 

incompleta e não deverá apresentar lesões, manchas, brocas e focos de apodrecimento. 

 

4.4 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA). 

 

4.5 O produto que não corresponder às exigências desta Chamada Pública será devolvido, ficando a Contratada 

obrigada a substituir o produto no prazo máximo de 24 horas. 

 

4.6 Fica reservado a EAJ/RU/NEI visitar a área de produção dos gêneros alimentícios adquiridos através da 

Agricultura Familiar sempre que julgar necessário, inclusive durante a vigência do contrato. 

 

4.7. A localização do fornecedor será comprovada mediante informações cadastradas na Declaração de Aptidão 

(DAP) apresentada. 

 

4.8. Devem estar inclusos na proposta de vendas todas as despesas relativas a fretes, embalagens, etc. 

 

4.9. Caso a Entidade Executora não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos de produtores e 

empreendedores familiares locais, estas deverão ser complementadas com propostas de grupos de 

produtores e empreendedores familiares do território rural, do estado e do país, nesta ordem. 

 

Natal (RN) 06 de março de 2017. 

 

________________________________________________ 

Anailson Marcio Gomes 

Pró-Reitor de Administração da UFRN 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

 

Contrato de FORNECIMENTO que entre si celebram 

a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN e a Empresa ......................................................, 

nos termos da presente Chamada Pública. 

 

A UFRN, situada no Campus Universitário, Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83, 

representada neste ato pela Magnífica Reitora, Professora ANGELA MARIA PAIVA CRUZ, domiciliada nesta 

capital, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa ............................................................................., 

estabelecida ......................................................................., nº .................., na cidade .............................................., 

no Estado .................................................................., inscrita no CNPJ nº ..... ...................................., neste ato 

representada por ......................................................................................, resolvem celebrar o presente contrato, 

nos termos desta chamada pública, originando uma Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 17 da Lei nº 

12.515, de 14 de  outubro de 2011, no art.    17 do Decreto n° 7.775, de 04 de junho de 2012, alterado pelo 

Decreto 8.293, de agosto de 2014 e na Resolução GGPAA nº 50, publicada no DOU de 26 de setembro de 2012, 

suas alterações e legislações específicas resolvem celebrar este Contrato, mediante as condições transformadas 

nas Cláusulas a seguir expostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de alimentos de agricultores familiares e empreendedor 

familiar rural, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA: 

 

2.1. A aquisição de produtos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme a Lei 

12.512/2011, Decreto 7.775/2012 e Resolução 50 do MDS, terá prazo de vigência de 06 (seis) meses, 

prorrogáveis por mais 06 (seis) meses a critério da Administração. Estes alimentos serão entregues nos seguintes 

endereços: 

- Escola Agrícola de Jundiaí 

Restaurante da Escola Agrícola Jundiaí,  

RN 160, KM 03 - Distrito de Jundiaí 

CEP 59280-000 | Macaíba/RN - Brasil 

As entregas deverão acontecer entre 01 (uma) e 02 (duas) vezes por semana, dependendo do item, nos horários: 

07:00h às 11:00h no período matutino e das 14:00h às 16:00h no período vespertino. 

 

- Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Restaurante universitário 

Avenida Senador Salgado Filho – Campus universitário, s/nº, Natal/RN, CEP: 59078-970 

As entregas deverão acontecer entre 01 (uma) e 03 (três) vezes por semana, dependendo do item, nos horários: 

07:00h às 11:00h no período matutino. 

 

- Núcleo de Ensino Infantil 

Restaurante do NEI 

Avenida Senador Salgado Filho – Campus universitário, s/nº, Natal/RN, CEP: 59078-970 

As entregas deverão acontecer entre 01 (uma) e 02 (duas) vezes por semana, dependendo do item, nos horários: 

07:00h às 11:00h no período matutino e das 13:00h às 16:00h no período vespertino. 
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2.2. ITENS 

A lista de itens básicos que deverão ser fornecidos está listada abaixo:  

Item 
Quant. 

(RU) 

Quant. 

(EAJ) 

Quant. 

(NEI) 

Quant. 

Total 

Preço 

Unit. R$ 

Preço 

Total R$ 

1- Abacate - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto 

de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos e 

ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar 

isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas 

plásticas. 

- - 40Kg 40Kg 4,87 194,80 

2- Abacaxi - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto 

de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos e 

ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar 

isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas 

plásticas. 

2.400Kg 1.500Kg 300Kg 4.200 Kg 3,72 15.624,00 

3 - Abóbora de leite – Deverão 

estar sãs, inteiras, limpas, firmes e 

isentas de substâncias terrosas. 

Não será aceito se o produto 

apresentar parasitos ou larvas, 

umidade externa anormal, dano 

profundo, amassado, podridão, ou 

com grau de maturação que 

impeça a utilização no tempo 

médio previsto. Transporte 

protegido do sol em caixas 

plásticas. 

5.000Kg 240Kg 30Kg 5.270Kg 3,51 18.497,70 

4- Abobrinha - Deverão estar 

frescas, sã e inteiras, ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidas. Isentas de danos e 

ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar 

isentas de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. De 

consistência firme, com casca de 

cor brilhante, sem partes escuras ou 

amolecidas, sem rachaduras.  

Transportadas protegidas do sol em 

embalagem plástica transparente ou 

caixas plásticas sem sujidades. 

- 60Kg - 60Kg 3,48 208,80 
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5 - Acerola - Deverão estar 

frescas, sã e inteiras, ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidas. Isentas de danos e 

ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar 

isentas de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. De 

consistência firme, com casca de 

cor brilhante, sem partes escuras 

ou amolecidas, sem rachaduras.  

Transportadas protegidas do sol 

em embalagem plástica 

transparente ou caixas plásticas 

sem sujidades. 

- - 60Kg 60Kg 3,74 224,40 

6 - Alface crespa – Deverão estar 

frescas, sãs e viçosas, de cor 

verde vivo, sem áreas escuras e ou 

queimadas, firmes, limpas, isentas 

de sujidades e ou substâncias 

terrosas. Não será aceito se o 

produto apresentar parasitos ou 

larvas, se estiver danificada ou 

com grau de maturação que 

impeça a utilização no tempo 

médio previsto. Deverão estar 

isentas de umidade externa 

anormal. Transportadas em sacos 

plásticos transparentes protegido 

do sol. 

1.500Kg 60Kg - 1.560Kg 7,42 11.575,20 

7 -Banana prata – Em pencas, sãs, 

inteiras, limpas, intactas, bem 

desenvolvidas, firmes e apresentar 

cor e odor característicos. Não 

será aceito no recebimento se o 

produto apresentar dano 

profundo, amassado, golpeado, 

podridão, queimado pelo sol ou 

com grau de maturação que 

impeça a utilização no tempo 

médio previsto. Transportadas em 

sacos plásticos transparentes 

protegidos do sol. 

4.000Kg 1.200Kg - 5.200Kg 3,63 18.876,00 

8 -Banana pacovan – Em pencas, 

sãs, inteiras, limpas, intactas, bem 

desenvolvidas, firmes e apresentar 

cor e odor característicos. Não 

será aceito no recebimento se o 

produto apresentar dano 

profundo, amassado, golpeado, 

podridão, queimado pelo sol ou 

com grau de maturação que 

impeça a utilização no tempo 

médio previsto. Transportadas em 

sacos plásticos transparentes 

protegidos do sol. 

- - 500Kg 500Kg 3,40 1.700,00 
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9 - Batata doce – Deverão estar 

frescas, sãs e inteiras, bem 

desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão ter o tamanho 

médio. Isentas de danos e ou 

lesões de origem física, mecânica 

ou biológica que afetem sua 

aparência e utilização. Estar 

isentas de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. 

Transportadas em caixas plásticos 

transparentes protegidos do sol. 

2.000Kg 360Kg 60Kg 2.420Kg 3,55 8.591,00 

10 - Berinjela - Deverão estar 

frescas, sãs e inteiras, bem 

desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão ter o tamanho 

médio. Isentas de danos e ou lesões 

de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência 

e utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à 

superfície. De consistência firme, 

com casca de cor brilhante, sem 

partes escuras ou amolecidas, sem 

rachaduras.  Transportadas 

protegidas do sol em embalagem 

plástica transparente ou caixas 

plásticas sem sujidades. 

300Kg 60Kg - 360Kg 4,13 1.486,80 

11 - Beterraba - Deverão estar 

frescas, sãs e inteiras, bem 

desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão ter o tamanho 

médio. Isentas de danos e ou lesões 

de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência 

e utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido do 

sol em caixas plásticas ou sacos 

plásticos transparentes. 

2.500Kg 120Kg - 2.620Kg 4,75 12.445,00 

12 - Cebola – Deverão estar 

frescas, sãs e inteiras, bem 

desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão ter o tamanho 

médio. Isentas de danos e ou 

lesões de origem física, mecânica 

ou biológica que afetem sua 

aparência e utilização. Estar 

isentas de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas 

plásticas. 

8.000Kg 1.000Kg 50Kg 9.050Kg 6,04 54.662,00 
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13 - Cebolinha verde - Deverão 

estar frescas e sãs, intactas, firmes 

e viçosas, de cor verde vivo e com 

coloração uniforme sem sinais de 

amarelecimento. Não poderão 

estar danificadas nem apresentar 

podridão, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície, 

nem umidade externa anormal. 

Transportadas em sacos plásticos 

transparentes protegidos do sol. 

500Kg 24Kg - 524Kg 8,76 4.590,24 

14 - Cenoura - Deverão estar 

frescas, sãs e inteiras, bem 

desenvolvidas ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão ter o tamanho 

médio. Isentas de danos e ou lesões 

de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência 

e utilização. Estar isentas de 

substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido do 

sol em caixas plásticas. 

9.000Kg 960Kg 120Kg 10.080Kg 5,59 56.347,20 

15 - Coentro - Deverão estar 

frescas e sãs, intactas, firmes e 

viçosas, de cor verde vivo e com 

coloração uniforme sem sinais de 

amarelecimento. Não poderão 

estar danificadas nem apresentar 

podridão, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície, 

nem umidade externa anormal. 

Transportadas em sacos plásticos 

transparentes protegidos do sol. 

500Kg 24Kg 20Kg 544Kg 9,45 5.140,80 

16 - Couve folha - Deverão estar 

frescas, sãs e viçosas, de cor verde 

vivo, sem áreas escuras e ou 

queimadas, firmes, limpas, isentas 

de sujidades e ou substâncias 

terrosas. Não será aceito se o 

produto apresentar parasitos ou 

larvas, se estiver danificada ou com 

grau de maturação que impeça a 

utilização no tempo médio previsto. 

Deverão estar isentas de umidade 

externa anormal. Transportadas em 

sacos plásticos transparentes 

protegidos do sol. 

300Kg 24Kg 15Kg 339Kg R$ 7,89 2.674,71 

17 - Feijão verde – Deverão 

frescos e limpos (sem a vagem), 

isentos de sujidades e ou 

substâncias terrosas. Deverão ser 

de colheita recente, de consumo 

imediato. Não será aceito se o 

produto apresentar parasitos e ou 

larvas e umidade externa anormal. 

Embalados em sacos plásticos 

transparentes de 1 Kg. 

Transportados protegidos do sol. 

- 150Kg - 150Kg 9,06 1.359,00 
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18 - Mamão papaia - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto de 

maturação adequado para o consumo. 

Deverão estar bem desenvolvidos. 

Isentos de danos e ou lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência e utilização. 

Estar isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

800Kg 480Kg - 1.280Kg 2,24 2.867,20 

19 - Mamão formosa - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto de 

maturação adequado para o consumo. 

Deverão estar bem desenvolvidos. 

Isentos de danos e ou lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência e utilização. 

Estar isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

- - 300Kg 300Kg 2,32 696,00 

20 – Laranja Comum - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto de 

maturação adequado para o consumo. 

Deverão estar bem desenvolvidos. 

Isentos de danos e ou lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência e utilização. 

Estar isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

- - 200Kg 200Kg 2,54 508,00 

21 – Limão Tahiti - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto de 

maturação adequado para o consumo. 

Deverão estar bem desenvolvidos. 

Isentos de danos e ou lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência e utilização. 

Estar isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

- - 100Kg 100Kg 4,09 409,00 

22 – Maracujá - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto de 

maturação adequado para o consumo. 

Deverão estar bem desenvolvidos. 

Isentos de danos e ou lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência e utilização. 

Estar isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas plásticas. 

- - 100kg 100Kg 8,36 836,00 

23 - Melancia - Deverão estar frescas, 

sãs e inteiras, ao ponto de maturação 

adequado para o consumo. Deverão 

estar bem desenvolvidos. Isentos de 

danos e ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem sua 

aparência e utilização. Estar isentos 

de substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido do 

sol em caixas plásticas. 

8.000Kg 1.200Kg 300Kg 9.500Kg R$ 1,86 
R$ 

17.670,00 
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24 - Melão - Deverão estar frescos, 

sãos e inteiros, ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos e ou 

lesões de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido do 

sol em caixas plásticas. 

7.000Kg 480Kg 300Kg 7.780Kg 2,90 22.562,00 

25 - Milho verde – Apresentação em 

espigas in natura, com coloração dos 

grãos em amarelo, íntegros, com 

grãos inteiros, sem podridão e ou 

fungos.  Deverão estar sãs, inteiras, 

limpas, firmes e isentas de 

substâncias terrosas. Não será aceito 

se o produto apresentar parasitos ou 

larvas, umidade externa anormal, 

dano profundo, amassado, ou com 

grau de maturação que impeça a 

utilização no tempo médio previsto. 

Isento de palha. Transportado 

protegido do sol. 

- 
320 

espigas 
- 

320 

espigas 
2,38 761,60 

26 - Pepino - Deverão estar frescos, 

sãos e inteiros, ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos e ou 

lesões de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência e 

utilização. Estar isentos de 

substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à 

superfície. Transporte protegido do 

sol em caixas plásticas. 

1.000Kg 100Kg - 1.100Kg 3,76 4.136,00 

27 - Pimentão verde - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto de 

maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos e 

ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar 

isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. 

2.000Kg 180Kg 6Kg 2.186Kg 6,25 13.662,50 

28 - Tomate - Deverão estar 

frescos, sãos e inteiros, ao ponto 

de maturação adequado para o 

consumo. Deverão estar bem 

desenvolvidos. Isentos de danos e 

ou lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência e utilização. Estar 

isentos de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície. Transporte 

protegido do sol em caixas 

plásticas. 

7.000Kg 1.200Kg 50Kg 8.250Kg 4,56 37.620,00 
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29 - Tomate cereja - Deverão 

estar frescos, sãos e inteiros, ao 

ponto de maturação adequado 

para o consumo. Deverão estar 

bem desenvolvidos. Isentos de 

danos e ou lesões de origem 

física, mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência e utilização. 

Estar isentos de substâncias 

terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície. 

Transportadas em sacos plásticos 

transparentes protegidos do sol. 

- 150Kg - 150Kg 8,15 1.222,50 

Total 317.148,45 

 

Valor por unidade: 

 

Restaurante Universitário (RU): R$ 267.596,00 

Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ): R$ 40.576,30 

Núcleo de Ensino Infantil (NEI): R$ 8.976,15 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

3.1. A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes na Chamada Pública, seus anexos e sua 

proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes na 

Chamada Pública e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da 

notificação enviada pelo órgão recebedor, o objeto com avarias ou defeitos ou fora da especificação; 

3.4. Comunicar à UNIVERSIDADE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

3.5. Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação exigidas na presente chamada 

pública e respectivos anexos, sob pena de serem aplicadas as penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

4.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidos na Chamada Pública e seus anexos; 

4.2. Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes da Chamada Pública e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

4.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas durante 

o fornecimento, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

4.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através do servidor 

especialmente designado; 

4.5. Efetuar pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos na Chamada Pública, desde que atendidas todas as condições. 

4.6. A UNIVERSIDADE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos e subordinados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será realizado em até 30 (TRINTA) dias após a respectiva entrega do produto, mediante 

apresentação de documento fiscal, ou equivalente, devidamente atestado pela UNIVERSIDADE nos termos da 

legislação vigente, correspondente ao fornecimento efetuado, vedada antecipação de pagamento, para cada 

faturamento. 

5.2. Todo pagamento realizado pela CONTRATANTE estará condicionado à prévia e necessária consulta 

FISCAL, no intuito de comprovar a regularidade da CONTRATADA, inclusive no que tange ao recolhimento 

das contribuições sociais – FGTS e Previdência Social correspondentes ao mês da última competência vencida. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. Os recursos orçamentários destinados ao pagamento da prestação dos serviços, objeto deste contrato, 

concernentes ao exercício social corrente, correrão à conta dos da dotação abaixo discriminada. 

 

 

ESFERA PTRES FONTE ELEMENTO PLANO INTERNO 

EAJ 2 111776 0118033907 339032 CFF53M9601N 

NEI 2 111776 0118033907 339032 AFF53M9601N 

RU 
2 111776 0118033907 339032 CFF53M9601N 

1 108333 100000000 339030 M4002G23ASN 

 

6.2. Caso haja prorrogação do contrato, proceder-se-á à necessária adequação da dotação orçamentária. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1.  Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da 

Contratante, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

 

8.1. A vigência deste contrato será por 06 (seis) meses, a contar da assinatura ou até o esgotamento das 

quantidades, prevalecendo o fato que ocorrer primeiro. Podendo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses, a 

critério da Administração. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINSTRATIVAS 

 

9.1. Ao proponente que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não assinar o Contrato, 

deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a 

proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, retardar, falhar, fraudar ou cometer 

quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar prejuízos a UNIVERSIDADE, assegurado 

o direito ao contraditório e a ampla defesa, sujeita-se as seguintes sanções: 

I – Advertência; 

II – Multa; 

III – Suspensão. 

 

9.2. A multa moratória, do art. 86, e multa por inexecução de contrato, do art. 87, ambos dispostos da 

Lei n° 8.666, de 1993, na forma e nos percentuais abaixo estabelecidos, serão aplicadas quando a 

proponente deixar de cumprir ou descumprir de forma parcial ou total as obrigações inerentes ao objeto, 

como também as obrigações acessórias legais ou extra-legais relacionadas, independente das demais 

cominações legais cumulativas; 

 

9.3. A multa moratória será cobrada pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, com prazo determinado 

para a entrega, sem justificativa por escrito e/ou com justificativa mas não aceita pelo representante da 

Contratante, sujeitando a proponente, à Multa de Mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da 

etapa inadimplente, por dia de atraso, observado o limite ao percentual máximo de 10,00% (dez por cento); 

 

9.4. A Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato/Proposta, no caso de inexecução total ou 

parcial e, ainda, pelo apontado no item 9.1, ou até quando for constatado prejuízos porventura causados à 

UNIVERSIDADE, contando da comunicação oficial e após observado o Princípio do Devido Processo Legal. 

 

9.5. A aplicação de multa por inexecução contratual independe de multa moratória eventualmente aplicada ou 

em fase de aplicação, podendo ser aplicada cumulativamente; 

 

9.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido a ampla defesa e o contraditório, serão 

cobradas primeiramente por meio de GRU, se não pagas serão deduzidas dos pagamentos, eventualmente, 

devidos a proponente. 
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9.7. Se o valor das multas aplicadas for superior aos valores devidos a proponente, além da perda destes, 

responderá a Adjudicada pela diferença, que será cobrada judicialmente, caso a proponente não efetue o 

pagamento administrativamente; 

 

9.8. A reincidência das situações descritas nos subitens 9.1 a 9.8. sujeita a proponente a sanção de Suspensão 

temporária do direito de contratar com esta Administração pelo período de até 02 (dois) anos. 

 

9.9. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir à Administração pelos prejuízos 

resultantes. 

 

9.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas 

em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

10.1. A inexecução e a rescisão do contrato obedecerão ao que dispõe a Lei nº 8.666/1993, incluindo, portanto, o 

disposto na Seção V – Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, do Capítulo III – DOS CONTRATOS, da 

referida lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

11.1. Fica estabelecida a vinculação integral deste contrato ao presente edital ou termo que a dispensou e seus 

anexos, conforme o inciso XI do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

12.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal de Primeira Instância – Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do 

Norte, para nele dirimir-se dúvidas e solucionar-se questões que não encontrem forma de resolução por acordo 

entre as partes, sendo este foro irrenunciável pela CONTRATANTE, conforme dispõe o inciso I, do art. 109, da 

Constituição Federal. 

 

12.2. E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento de contrato, lavrado em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, que depois de lido e ratificado é assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

 

Natal (RN), ____ de ____________________ de 2017. 

 

 

 

____________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

____________________________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_____________________________________________ 

CPF:    ID: 

 

_____________________________________________ 

CPF:    ID: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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ANEXO III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

 

 

 

ITEM DATA EVENTO 

1 07/03/2017 a 29/03/2017 Publicação da Chamada Pública 

2 

29/03/2017 às 09:00h no Setor de licitações – 

SELIC – Avenida Senador Salgado Filho – Campus 

universitário, s/nº, Natal/RN, CEP: 59078-970. 

Último dia para entrega da documentação 

de habilitação e proposta. 

3 29/03/2017 
Abertura: Classificação e divulgação da 

Ordem classificatória preliminar 

4 30/03/2017 a 06/04/2017 Visita aos produtores 

5 10/04/2016 Divulgação da classificação final 

OBS.: As datas estabelecidas nos itens 3 ao 5 podem sofrer alterações, conforme andamento do processo 

da chamada pública. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA – 

PESSOA JURÍDICA/ PESSOA FÍSICA 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que de acordo com o art. 3°, inciso IV da Resolução nº 50/12, alterada 

pela Resolução nº 64, do GGPAA, os produtos ofertados no edital de Chamada Pública nº __/___ para 

aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para PAA – modalidade compra institucional, 

com dispensa de licitação prevista no art. 17 da Lei 12.512/2011, e demais normas, são oriundos da 

produção própria dos associados desta entidade. Declaro, também, para os mesmos fins, que será 

respeitado o valor máximo anual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por unidade familiar, de acordo 

com o disposto no art. 3° da Resolução 50/2012 do GGPAA, concomitante ao art. 19, I, alínea “e” do 

Decreto nº 8.293 de 12 de Agosto de 2014. 

 

 

 

  /  de __________de 2017. 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Nome do Responsável ou representante legal 

CPF e/ou CNPJ: 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA 

GRUPOS INFORMAIS /AGRICULTORES INDIVIDUAIS 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 
 

 

 
 

 

Proposta De Venda De Gêneros Alimentícios Da Agricultura Familiar 

I – Identificação do Fornecedor 

1. Nome do proponente 

2. Endereço 3. Município 4. CEP 

5. Nº. DAP 6. CPF 7. DDD/Fone 

8. Banco 9. Nº agência 10. Nº Conta 

11. E-mail: 

II – Detalhamento 

Item Produto Unidade Quantidade Vlr. Unit. Vlr. Total 

1      

2      

3      
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ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO 

DE ALIMENTOS PARA GRUPOS FORMAIS 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 
 
 
 

Proposta de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

I – Nome do proponente/CNPJ: 

2. Endereço 3. Município 4. CEP 

5. Representante legal 6. CPF 7. DDD/Fone 

8. E-mail: 

II – Participantes 

Nome CPF Nº DAP Banco Agência Conta corrente 

      

      

      

III – Relação de fornecedores e produtos 

Nome Produto Unidade Quantidade Vlr. Unitário Vlr. Total 
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ANEXO 2 – PORTARIA PROAD 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

PORTARIA Nº 111/2016-PROAD Natal, 30 de agosto de 2016. 

 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, usando das atribuições que lhe confere a Portaria nº 1.023/2015-R, de 

01.06.2015 e em observância ao disposto no Artigo 37 da Constituição Federal. 

RESOLVE: 
 

1º - Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, constituírem a 

COMISSÃO DE PARECER TÉCNICO NAS CHAMADAS PÚBLICAS PARA 

AGRICULTURA FAMILIAR, representando a UFRN, com o objetivo de emitir pareceres técnicos 

pelo período de 12 (doze) meses, a partir desta data. 

 

Matrícula Nome Cargo/Função Lotação CPF 

1748189 Taiana Brito Menezes Nutricionista 
Escola Agrícola de 

Jundiaí 
013.568.244-47 

1736535 
Luciana de Medeiros 

Oliveira 
Nutricionista 

Restaurante 

Universitário 
054.864.724-04 

1169358 Washington José de Sousa Professor Titular 

Departamento de 

Ciências 

Administrativas 

230.540.424-72 

2792334 
Ana Paula Cavalheiro de 

Andrade 
Professor 

Escola Agrícola de 

Jundiaí 
026.239.959-82 

 

2º - Fazer publicar esta Portaria em Boletim de Serviço da UFRN. 

 

 

Anaílson Márcio Gomes 

Pró-Reitor 


