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Apresentação
Tendo em vista a Lei nº 11.947/09 onde todos os alunos matriculados na
rede pública e conveniadas da educação básica tem direito ao recebimento de
refeições, durante os dias letivos e de acordo com as necessidades nutricionais
de cada aluno, passa a ser fundamental promover atos normativos, de gestão e
de cunho orçamentário e financeiro para garantir o que evidencia o Inciso 6º da
norma em comento:
“(...) o direito à alimentação escolar,
visando a garantir segurança alimentar
e nutricional dos alunos, com acesso de
forma

igualitária,

respeitando

as

diferenças biológicas entre idades e
condições de saúde dos alunos que
necessitem de atenção específica e
aqueles

que

se

encontram

em

vulnerabilidade social.”
Considerando a pandemia do Coronavírus (Covid-19) que assolou o
mundo desde janeiro de 2020 e, especificamente, no caso do Brasil estamos
vivendo num momento de disseminação global entre a população brasileira.
Nesta direção, tem-se um cenário de calamidade pública configurada, conforme
o Decreto Legislativo nº 6, de 2020 o qual reconhece, para os fins do art. 65 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de
calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
Neste sentido, estados, municípios e Distrito Federal têm acompanhado
a recomendação da Organização Mundial da Saúde, ratificado pela Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro, de 2020, solicitando que todos fiquem em
distanciamento social, limitando à apenas aos serviços essenciais e que as
escolas foram suspensas as suas aulas de forma presencial.
Contudo, após a aprovação da Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, não
estamos mais a tratar de 200 dias letivos, somente. Mas também, todo o período
de suspensão das aulas provocados por estado de calamidade pública ou
situação de emergência, conforme o seu art. 21-A:
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“A. Durante o período de suspensão das aulas nas
escolas públicas de educação básica em razão de
situação de emergência ou calamidade pública,
fica autorizada, em todo o território nacional, em
caráter excepcional, a distribuição imediata
aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas
matriculados, com acompanhamento pelo CAE,
dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos
financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à
conta do PNAE.” (grifo nosso)

Após a aprovação dessa lei, o Fundo Nacional da Educação (FNDE)
publicou a Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020, onde regulamentou a
distribuição de alimentos em período de suspensão de aulas, em caráter
excepcional, por motivo de calamidade pública, em especial o enfrentamento ao
novo Coronavírus (Covid-19).
Com o intuito de trazer as melhores práticas para que a gestão local em
cada munícipio possa atuar com segurança e, ao mesmo tempo, encontrem
soluções administrativas para promover a segurança alimentar e nutricional de
mais de quarenta milhões de alunos, debruçamo-nos para contribuir enquanto
sociedade civil e especializada utilizando meios ágeis como no uso de mídias
sociais e de estudos técnicos, manuais, guias, artigos, como este e-book se
propõe.
Assim, demonstramos nossa preocupação com o cenário atual e temos
feito desse sentimento marcos claros de ação e comprometimento com a
execução da Lei nº 13.987/2020. Por isso, permanecemos à disposição dos
gestores para produzir continuamente maiores esclarecimentos e propostas que
lhe possam ser úteis.
Brasília, 15 de abril de 2020.

Isabel Cristina Pereira Dantas
de Almeida
Nutricionista (CRN-DF)
Especialista em Gestão Pública
Consultora da área da Educação
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SOBRE AS OBRIGAÇÕES DO GESTOR
1. Em meu município não estamos fazendo distribuição de merenda. É
obrigatório fazer?
Resp.: Não é obrigatório fazer a distribuição em período de suspensão de
aulas, em condições de estado de emergência ou calamidade pública.
Conforme o art. 21-A, da Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020:
“Durante o período de suspensão das aulas
nas escolas públicas de educação básica em
razão

de

situação

de

emergência

ou

calamidade pública, fica autorizada, em todo
o território nacional, em caráter excepcional, a
distribuição imediata aos pais ou responsáveis
dos estudantes nelas matriculados, com
acompanhamento pelo CAE, dos gêneros
alimentícios

adquiridos

com

recursos

financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à
conta do PNAE.” (grifo nosso)
Entende-se que foi autorizado a cada ente municipal, distrital e estadual
decidir sobre a distribuição ou não, após a análise sobre as condições
financeiras (se há dinheiro suficiente), e de suprimentos (sobre a
possibilidade de acessar os fornecedores em tempo) e de logística ( se
há equipe para distribuição, acompanhamento e fiscalização, bem como
equipamentos de proteção individual a todos) para distribuição dos
alimentos.
2. Nas férias escolares, também tenho autorização para a distribuição
da alimentação escolar?
Resp.: Não é previsto a distribuição de alimentação escolar nas férias.
Caso o aluno esteja em férias escolas, em condições normais, sem
motivação de suspensão de aulas por conta de alguma calamidade
pública ou estado de emergência decretado, é de responsabilidade da
família promover essas refeições.
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De outro modo, se houve uma mudança de calendário escolar,
antecipando as férias, exclusivamente para organizar o período de
trabalho dos profissionais da educação, em período de suspensão de
aulas, motivado por estado de calamidade pública ou de emergência,
então, neste caso, o ente estará autorizado a promover a alimentação
escolar aos alunos matriculados na rede pública de ensino da educação
básica.
3. Caso a gestão local opte por não comprar os alimentos, poderá
sofrer uma sanção administrativa, exclusivamente, por isso?
Resp.: Não. Como não há obrigação, essa é uma decisão da gestão. De
todo modo, permanece a obrigação natural de dar transparência às
decisões da gestão local, manifestando-se sobre as razões que
motivaram a opção por não ofertar a alimentação escolar em um período
crítico para famílias em estado de vulnerabilidade social.
4. Agora com a Lei e a regulamentação do FNDE, o que a Assessoria
Jurídica da Prefeitura ou do Estado precisa emitir para a distribuição
desses alimentos?
Resp.: Em produtos de compras convencional, ele só vai fazer pareceres
relativos a instrução de processos de aquisição, fornecimento, serviços
auxiliares: aprovar um Edital ou outra ação relacionada a qualquer outra
contratação, conforme a Lei nº 8.666/93.
Sobre a distribuição em si, não há necessidade de manifestação, pois o
ato de gestão é motivado com base em sua avaliação de conveniência
(interesse em atender ao público-alvo em determinado contexto) e
oportunidade (possibilidade de assistir à quê/quem?). Do ponto de vista
legal, a gestão já tem a ação fundamentada na Lei nº 13.987/20 (art. 21A).
5. Muitos gestores municipais estão dizendo que mesmo após a
sanção

da

Lei

nº

13.987/2020,

há

necessidade

em

haver

regulamentações dos Estados seguida dos Municípios. Procede?
Resp.: Não procede. A Lei Federal é regulamentada por seus órgãos e
entidades, conforme o caso. Para a gestão do PNAE, o FNDE
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historicamente é quem regula. A norma atual é a Resolução CD/FNDE nº
26, de 17 de junho de 2013. A novidade é a sua alteração pela Resolução
nº 02, de 09 de abril de 2020.
6. Se eu optar por não distribuir alimentos, preciso fazer um registro
junto ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE), justificando
motivos que não faremos as entregas de alimentos?
Resp.: Sim. É sempre bom ter tudo registrado e documentado junto ao
CAE (NOME por extenso e depois sigla entre parêntese), demonstrando
transparência e coerência na gestão. Desse modo, evita-se problemas
futuros. Trazemos aqui algumas motivações possíveis, conforme o caso:
*Somente com o recurso do ente (Prefeitura ou Governo do Estado) é
impossível atender ao público-alvo, pois o poder de compra ficou reduzido
com a alta de preços dos produtos básicos de subsistência;
* Os contratos administrativos existentes não suportam a aquisição de kits
ou alimentos em separado. Ainda, uma nova contratação somente para o
período deveria estimar/prever o prazo de vigência, contudo, isso não é
possível, pois os líderes de estados e municípios reveem a medida
quinzenalmente, e pode aumentar o período de suspensão de aulas sem
aviso prévio, comprometendo o planejamento da Administração;
* Não há recursos logísticos para o recebimento, armazenamento e
distribuição de alimentação de uma vez, com a garantia de segurança e
evitando aglomeração;
* Não há recursos humanos suficientes para gerir todos os processos,
sem colocar em risco os funcionários, por falta de disponibilidade de
equipamentos de proteção individual, somado ao fato de que a maioria
dos servidores do setor estão enquadrados no chamado “grupo de risco”;
* Não há meios de garantir a entrega dos alimentos a todos os alunos,
dada o distanciamento, à fata de transporte disponível, ou porque não
pode buscar os produtos da agricultura familiar.
*O processo de Chamada Pública leva um tempo superior a um mês, o
que compromete a entrega de alimentos no mês de abril, ocorrendo
somente em maio (ou junho), nas condições de normativas impostas ao
gestor.
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7. E se o meu município não tiver as condições para garantir a
distribuição proposta pela Lei nº 13.987/20?
Resp.: Neste caso, deve-se justificar à sociedade, ao CAE, que não será
possível aproveitar essa oportunidade dada pela Lei nº 13.987/20 no caso
concreto, devido às dificuldades (ou limitações) existentes. Sempre
buscando parâmetros oficiais, como:
•

balanços financeiros que demonstram insuficiência de recursos;

•

e-mails de potenciais fornecedores sobre a impossibilidade de
entrega;

•

Decretos estaduais ou municipais impedindo o abastecimento de
fornecedores de outras regiões;

•

Lista de funcionários, fora do grupo de risco, que poderiam dar a
devida assistência no processo de distribuição e fiscalização.

8. Então, se houver insumos insuficientes no estoque, próximo a
vencer há possiblidade de realizar doações para as pessoas mais
necessitadas (em estado de vulnerabilidade)?
Resp.: Caso os alimentos tenham sido adquiridos com os recursos
advindos do governo federal, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), o melhor é direcionar a alunos, pois é o públicoalvo do Programa. Por outro lado, se houver alimentos na iminência de
estragar e não for possível alcançar os alunos, é preferível que se destine
a pessoas em estado de vulnerabilidade, evitando o desperdício, o que
seria configurado uma improbidade administrativa pelo gestor que deu
motivo à perda.
9. Se a Prefeitura em que trabalho já fez a distribuição dos kits aos
alunos com a previsão de, no máximo, duas semanas, deve fazer
novas aquisições de kits?
Resp.: De acordo com o § 1º, do art. 2º, da Resolução nº 02/2020, devese observar a renda “per capita” adequada à faixa etária, em acordo com
o período em que o estudante estaria sendo atendido na escola”. Assim,
desde que este fator seja considerado, não será culpa do ente que o kit
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possa ter durado menos que o tempo usual, quando a alimentação
preparada é servida na escola – que tende a render muito mais.

DE ONDE VEM O DINHEIRO?
10. Com o recurso próprio, o município poderá complementar o recurso
federal para a distribuição dos kits?
Resp.: Sim. Toda Prefeitura ou Governo do Estado tem o compromisso
com a alimentação escolar. O recurso federal, na verdade, tem o caráter
suplementar. Isso se torna mais importante neste período em que os
valores dos produtos básicos estão mais elevados, devido ao aumento de
demanda da população em geral.
11. Minha preocupação é com o retorno das aulas: haverá recurso
complementar para suprir o que for gasto no período atual (de
suspensão de aulas)?
Resp.: Há indício de que haverá, sim. Conforme o art. 9º, da Resolução
nº 02/2020:
“Os recursos repassados pelo FNDE
às Entidades Executoras, no âmbito do
PNAE, nos termos tratados nesta
Resolução, serão computados junto
aos repasses regulares do exercício
de 2020, para efeitos de prestação de
contas,

a

subsequente,

ser

realizada

conforme

as

no

ano

regras

vigentes do Programa.” (grifo nosso)
Ou seja, entende-se que se há recursos para se juntarem aos repasses
regulares, é porque há previsão de algo novo, um valor a mais. De outro
modo, esclarece o disposto que o valor se refere aos “termos tratados
nesta Resolução”, ou seja, em período de calamidade pública com
suspensão de aulas, devido ao risco de contaminação pelo Covid-19.
No entanto, até o momento, não há qualquer garantia de assistência
financeira extra para suprir esse período de suspensão de aulas. Para
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isso, seria necessário um acrescimento financeiro à rubrica do PNAE, pelo
Governo Federal.
12. A compra dos gêneros alimentícios poderá ser feita com recurso do
PNAE, a partir de agora?
Resp.: Sim, esta Lei autoriza a compra de gêneros alimentícios com o
recurso do PNAE, para atendimento dos alunos no atual período de
suspensão das aulas.
13. Em caso de calamidade pública, como o momento atual, cessam os
recursos federais?
Resp.: Não. Na verdade, o Governo Federal passa a ter autorização para
cobrir gastos não previstos para controlar a situação de calamidade
pública. Então, o que acontece é aumento de gasto público; não há
diminuição.
14. Caso o recurso do PNAE e o recurso próprio não sejam suficientes
para atender todos os alunos, o que fazer?
Resp.: Deve-se justificar a impossibilidade de atender de acordo com
todos os parâmetros (logística, quantidade, qualidade, capacidade de
armazenamento). De todo modo, deve-se avaliar a situação para definir
sobre a distribuição ou não de um kit com qualidade e quantidade inferior
ao ideal, ou se não realiza nenhuma distribuição de alimentos.
15. Como será o procedimento se o recurso acabar quando as aulas
voltarem?
Resp.: Provavelmente, haverá recurso extraordinário transferido pelo
Governo Federal para atender a estes dias de aulas suspensas. Caso isso
não aconteça, de fato, há um risco de que o ente (municipal ou estadual)
tenha que honrar os contratos gerados, caso decida por distribuir os
alimentos aos alunos.
16. Mesmo havendo recurso disponível em conta, não precisa de mais
nenhuma legislação que autorize essa distribuição?
Resp.: A Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, publicada na edição extra
do Diário Oficial da União desta terça-feira, 7, alterou a Lei nº 11.947, de
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16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, a distribuição
de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes
das escolas públicas de educação básica.
Essa medida ficará vigente enquanto durar o período de suspensão das
aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública,
resultante da pandemia do Coronavírus ( COVID-19). Isso bastaria, pois
a Lei não impôs condição de regulamentação.
De todo modo, o FNDE publicou a Resolução nº 02, de 09 de abril de
2020, regulamentando a forma de distribuição, principalmente.

QUEM É O PÚBLICO-ALVO?
17. Se a alimentação escolar é para todos de forma igualitária, os
beneficiários do bolsa família tem prioridade?
Resp.: NÃO, visto que a alimentação é universal e direito de todos, de
forma igualitária deve ser realizada com o recurso federal. Não é possível
haver priorização nesse caso. Somente com o recurso próprio.
18. Então, usando os recursos do PNAE todos os alunos devem ser
priorizados, e usando a contrapartida do município pode ter
prioridade de quais alunos vão receber?
Resp.: Perfeitamente. Com a decisão de priorização de público-alvo com
o recurso próprio, o município deve definir quais serão os critérios e
aplicar coerentemente.
19. De todo modo, se for avaliado que não é possível distribuir para
todos, poderemos estabelecer uma seleção através de decreto
municipal, neste caso?
Resp.: Somente com o recurso próprio seria possível custear as
aquisições para esta ação. Neste caso, com uma Lei Municipal ou
Estadual, poderia atender dessa forma.
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20. Caso o Secretário de Educação decida favorecer apenas aos alunos
vinculados ao Programa Bolsa Família, o Responsável Técnico pelo
PNAE pode ter problemas?
Resp. NÃO, desde que algumas medidas sejam tomadas. O responsável
pela definição dos kits e a equipe de nutrição, porque tem que atender a
Resolução nº 02/2020, atendendo a qualidade nutricional.

Caso o

Secretário defina por um público específico, aquele agente público, que é
Responsável Técnico pelo PNAE tem a obrigação de registrar de quem
veio a ordem para definir o público, bem como justificar que a proposta de
kti feita obedeceu exatamente ao gestor local do ponto de vista
quantitativo e qualitativo. Dessa forma, não haverá problema.
21. Caso o gestor decida não comprar mais alimentos, mas tão somente
quiser distribuir o que tenho em estoque (próximo ao vencimento)
posso elencar prioridades?
Resp.: SIM, pois o risco de vencimento é iminente e deve ser evitado
(independentemente da fonte do recurso – próprio ou federal). É oportuno
justificar (quando o alimento doado tiver sido adquirido com recurso
federal) que somente houve prioridades, dado o prazo curto e o risco de
perda do produto. Maior prejuízo seria deixar o estoque perder a validade,
o que ensejaria improbidade administrativa.
22. Quando não for possível distribuir o alimento para todos porque a
quantidade é pequena, como fazer a seleção de para quem entregar?
Resp.: Não será possível selecionar público-alvo com o recurso federal.
Não havendo recurso suficiente para todos, deve-se optar por entregar o
mínimo possível a todos, ou não entregar. Com os recursos próprios,
deve-se

buscar

elementos

que

caracterizem

um

critério

de

vulnerabilidade, como cadastros da assistência social, vínculo a
Programas Sociais como o Bolsa Família.
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23. No caso das escolas federais, os alunos selecionados que já
recebem o recurso do PNAE podem também receber estes alimentos
e neste caso se instruiria uma comissão?
Resp.: Todos os alunos vinculados ao PNAE podem receber os alimentos
(ou recursos, se for o caso). Podem criar uma Comissão para isso, caso
não haja CAE.

O QUE SERÁ OFERTADO?
24. A cesta deve conter itens de merenda tipo biscoito, frutas, ou itens
de almoço tipo feijão, arroz...?
Resp.: De acordo com o art. 2º, da Resolução nº 02/2020, os kits serão
definidos “pela equipe de nutrição local, observando o per capita
adequado à faixa etária, em acordo com o período em que o estudante
estaria sendo atendido na escola”. Ainda, o § 2º, do mesmo artigo,
esclarece que deverá observar “as determinações da legislação do PNAE
no que se refere à qualidade nutricional, sanitária, respeitando os hábitos
alimentares, a cultura local”. Logo, não há uma regra de determine,
especificamente, os itens, pois haverá a possibilidade de realizar a
adequação com cada realidade.

COMO SERÁ OFERTADO?
25. Qual a forma de distribuir alimentos evitando aglomeração, visto que
temos que seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde
(OMS) quanto ao distanciamento social?
Resp.: Baseado no exemplo de outros municípios, é possível realizar um
levantamento dos alunos/endereços residenciais/responsáveis/contatos
telefônicos para a criação de cadastro (caso não haja).
A partir deste exercício, pode-se buscar apoio do setor de Assistência
Social para organizar dias e horários que segreguem o público, de modo
a minimizar a espera por recebimento de alimentos – por exemplo, ordem
alfabética dos nomes dos alunos, por dia. Ou ainda, utilizando transporte
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coletivo municipal para realizar as entregas em cada lar. De outro modo,
podem instituir pontos de retirada espalhados no município.
Com o devido agendamento, tem-se a chance de reduzir o número de
pessoas aglomeradas. De todo modo, pode-se recorrer a aplicativos,
mensagens por SMS, carros de som e outros meios de publicizar os dias
(site da Prefeitura), horários e locais disponíveis para retirada dos
produtos.
Com apoio da guarda municipal ou polícia estadual, pode-se pensar em
meios para garantir o distanciamento mínimo de 2 metros entre as
pessoas que estiverem em fila – para o caso de fazer as pessoas
retirarem na escola ou em um posto de atendimento criado.
26. Haveria uma possibilidade de direcionar os alimentos que temos em
estoques para a Assistência social e posteriormente essa equipe
programaria a entrega?
Resp.: Como esses alimentos foram adquiridos pela Secretaria de
Educação (normalmente é assim), o ordenador de despesa permanece
responsável, ainda que delegue a forma de entrega (ou seja, quem
mandou pagar a conta foi o Secretário de Educação). Dito isto, é possível
fazer esse ajuste, sem problemas, como meio de coordenação e união de
esforços.
27. Em uma casa com cinco alunos matriculados, devo distribuir 5 kits
para o representante da família (um para cada aluno matriculado)?
Resp.: SIM. É necessário atender os alunados de modo igualitário. Caso
haja kit de alimentos distintos, respeitando a faixa etária e a necessidade
nutricional de cada um, este fato deve ser observado.
28. A distribuição de alimentos deverá ser semanal, quinzenal? Como
deverá ser?
Resp.: A definição quanto à periodicidade será tomada pela equipe de
nutrição e pela gestão local. Pode ser mensal, por exemplo.
Uma vez definida a composição do kit, que é de responsabilidade do
agente Responsável Técnico pelo PNAE, a periodicidade deverá facilitar
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a logística para aquisição, armazenamento e distribuição dos alimentos –
zelando sempre para que se evite ao máximo a aglomeração de pessoas.
29. Quem vai se responsabilizar pela distribuição de alimentos aos
alunos? O que seria responsabilidade de cada servidor?
Resp.: Isto vai depender da realidade de cada município/estado. Em
geral, haverá, pelo menos, quatro perfis de postos de trabalho:
* Gestor – vai promover a coordenação do processo todo;
* Técnico – vai contribuir com o levantamento de informações sobre os
alunos, vai ajudando na comunicação com os responsáveis ou irá realizar
a entrega dos produtos alimentícios.
* Agente comprador – realizará os processos de aquisição de alimentos,
previamente definidos pelos Responsáveis Técnicos pelo PNAE
* Responsável Técnico/Nutricionista – fará o levantamento dos itens a
comprar, a partir da avaliação prévia do número de alunos a atender, da
demanda nutricional desses alunos, bem como a disponibilidade de
recursos financeiros.
→ Não ignoramos que haverá entes em que a segregação de atividades
será impossível, contudo, relacionamos as atividades necessárias ao
processo mínimo para atendimento ao objetivo de realizar a distribuição
de alimentos às famílias dos alunos.
30. Caso o gestor local opte por manter a entrega diária de uma refeição
ao dia, como deve ser realizado?
Resp.: Vai depender da realidade de cada município. Caso tenha centros
de cozinhas e tendo o fornecimento de equipamentos e os cuidados
necessários, deverá garantir equipamentos de proteção individual às
merendeiras e a equipe que auxiliar na distribuição e organização de filas,
seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. De todo
modo, sempre será uma decisão de gestão sobre a viabilidade e a
capacidade de arcar com os custos. Ainda, será necessário informar
todas as famílias dos alunos sobre dias, horários e locais de distribuição
– seja por SMS, carro de som, rádio, entre outros.
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31. Qual a quantidade de itens de alimentos no kit por aluno? Seria o
correspondente ao montante de per capita do mês?
Resp.: Exatamente. É a partir do valor de referência por aluno, de sua
faixa etária, de sua demanda nutricional é que será composta o kit de
alimentos, por nutricionista. Caso seja possível, adequar à cultura local e
à regionalidade pode gerar economia em relação aos itens produzidos na
região. Ainda, este fato pode promover a economia local.
32. Poderia dar alguns exemplos de boas práticas para a distribuição de
alimentos entre os alunos considerando o risco de exposição ao
Covid-19?
Resp.: Vai depender da situação de cada município/estado. Considerando
este fato, vamos a alguns exemplos:
* Sobre levantamento de dados: censo escolar, cadastro do bolsa família,
lista de matrícula de cada escola;
* Sobre processo de aquisição de alimentos: dispensa de licitação,
contratação emergencial (art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93), Chamada
Pública, Pregão (Presencial ou Eletrônico) – podem já solicitar que o
fornecedor entregue diretamente nos domicílios dos alunos ou já
entreguem os kits montados, por exemplo;
* Sobre distribuição de alimentos: transporte coletivo, da Prefeitura ou
escola para entregar em cada domicílio dos alunos, criação de postos de
atendimentos espalhados na região, parceria com redes de farmácias,
supermercados ou outros estabelecimentos abertos, entrega nas escolas
com dia/horário específico (com separação por ordem alfabética dos
alunos), combinar;
* Sobre acompanhamento e fiscalização: lista de recebimentos pelos
responsáveis, filmar/fotografar os eventos de entrega, divulgação em
rádio, site, por mensagens SMS e redes sociais os dias/horários/locais de
distribuição ao público-alvo;
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33. Podemos trabalhar em parceria com a secretaria de assistência
social? Como seria a forma de participação do setor de assistência
social? Como seria a divisão de tarefas?
Resp.: Uma possibilidade é a seguinte: a Assistência social realizaria a
entrega dos kits de alimentos, conforme seu cadastro e a área da
educação realizaria os procedimentos de aquisição, inclusive, com a
compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar.
34. As famílias podem receber kits diferentes de outras, devido algum
critério?
Resp.: Os critérios de demanda nutricional, restrição alimentar, faixa
etária pode levar a elaboração de kits diferentes para atender ao aluno da
melhor forma, do ponto de vista nutricional.

COMO OS INSUMOS SERÃO ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA?
35. Só é possível distribuir o que tem em estoque ou pode comprar
alimentos com o recurso do FNDE e distribuir?
Resp.: Com a Lei nº 13.987/20, torna-se possível adquirir produtos, não
somente utilizar o que há em estoque. Conforme a Resolução nº 02/2020,
fica mais claro ainda este aspecto. Assim define o § 1º, do art. 2º: “Na
hipótese prevista no caput, os gêneros alimentícios já adquiridos ou que
vierem a ser adquiridos em processos licitatórios ou em chamadas (...)”.
36. Em relação às novas compras, como garantir o suficiente para todos
os alunos?
Resp.: A partir da avaliação financeira que está disponível a aquisições
de alimentos, equipe de nutrição deverá verificar a quantidade e qualidade
suficiente para todos os alunos conforme a necessidade nutricional,
referente ao valor per capita por modalidade de ensino e por faixa etária.
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37. Uma situação, como a atual, em situação de calamidade, é possível
realizar uma dispensa de licitação utilizando recursos do PNAE para
aquisição de cestas básicas?
Resp.: Sim, conforme o Inciso IV, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, em
período de calamidade pública, poderá fazer uma dispensa de licitação,
comprando somente o necessário para o período, até 180 dias.
38. É possível realizar a compra de insumos nesse momento para novas
aquisições visando atender a demanda?
Resp.: Sim é possível desde que veja o que é realmente necessário, e se
for ter condição de entregas.
39. É possível alterar a vigência de contrato realizado com agricultores
familiares, no contexto da Chamada Pública?
Resp.: Com certeza, poderá tomar essa medida. Na Resolução nº
02/2020, no art. 2º, o § 3º assim regulamenta:
“A gestão local poderá negociar com os
fornecedores

vencedores

dos

processos licitatórios ou das chamadas
públicas

da

agricultura

familiar

o

adiamento da entrega dos gêneros
alimentícios perecíveis para o reinício
das aulas”.
De todo modo, vale observar que essa previsão já existia. Veja o que diz
Lei 8.666/93, Art. 65:
Art. 65.

Os contratos regidos por esta Lei

poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
(...)
II - por acordo das partes:
(...)
b) quando necessária a modificação do regime
de execução da obra ou serviço, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificação
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técnica

da

inaplicabilidade

dos

termos

contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma
de

pagamento,

por

imposição

de

circunstâncias supervenientes, mantido o valor
inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma
financeiro

fixado,

sem

a

correspondente

contraprestação de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço;
Tanto as alíneas "b" e "c" contemplam a questão. E deve ser acordado:
o fornecedor precisa concordar. É diferente de aditivo de 25% por cento
no contrato, quando o fornecedor deve acatar a decisão da
Administração, sob pena de sanção.
De fato, é tecnicamente verificável o prejuízo para o regime de execução
por ficar com as aulas suspensas por "X" meses. Isso impediu a
aplicabilidade dos termos iniciais dos contratos. De outro modo, o
cronograma de pagamento não pode ser mantido, já que não houve
entrega em "X" meses. E isso só ocorreu por uma circunstância
superveniente, uma epidemia, uma calamidade pública decretada
nacionalmente, com repercussão na suspensão das aulas.
Assim, os valores iniciais permanecem, mas a forma de pagar passará a
ser quando retomar as aulas (essa é a alteração), a fim de evitar o
pagamento antecipado (pagar em abril os produtos que só serão
entregues em julho, por exemplo).
40. Em relação à utilização do Pregão como modalidade de licitação,
poderíamos fazer cotação de preço pela internet?
Resp.: Sim, sem nenhum problema. Pode se utilizar como referência para
pesquisas de preços: preços praticados e registrados pela Administração
Pública em outros contratos (por exemplo, o município vizinho já comprou
maça e registrou um preço em contrato), mídia especializada, páginas
especializadas ou domínio amplo da internet (Google, CONAB, Sites de
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venda de alimentos com os preços disponíveis) ou cotação de
fornecedores (e-mail do fornecedor informando o quanto cobra pelo
produto).
41. Podemos usar as prerrogativas da Lei nº 13.979/20 nas aquisições
do PNAE na rede federal?
Resp.:

Somente se conseguir justificar que a ação de aquisição de

alimentos é para combater, ainda que indiretamente, o risco de
contaminação dos alunos por Covid-19. Assim, vários especialistas em
licitações e contratos acompanham a tese.
Por outro lado, a Controladoria Geral da União no Estado do Maranhão
(CGU/MA), por meio do OFÍCIO CIRCULAR Nº 83/2020/MARANHÃOCGU, expedido em 09/04/2020, defende que “mesmo após o advento da
Lei nº 13.987/2020, a menos que haja orientação ulterior do FNDE em
sentido contrário, a recomendação aplicável a Municípios com menos de
15 mil habitantes é de licitar, preferencialmente, via Pregão Eletrônico. Já
para Municípios com quinze mil habitantes ou mais, e para os órgãos do
Governo do Estado do Maranhão, ressalvada orientação ulterior do FNDE
em sentido contrário, subsiste a obrigação de licitar via Pregão Eletrônico,
como decorrência dos arts. 1º, §3º, e 52 do Decreto nº 10.024/2019, IN
SEGES/ME nº 206/2019, e do Acórdão TCU nº 3.061/2019 – Plenário”.
A divergência de entendimento não impede a análise e aplicação. Há
dezenas de municípios justificando a relação entre a aquisição de
alimentos (que mantêm os alunos em distanciamento social) e o combate
ao Covid-19 (motivação para utilizar os critérios da Lei nº 13.979/20).
42. Posso justificar a impossibilidade de realizar as avaliações das
amostras pedidas nas licitações, já que não tenho condições de
avaliar no momento?
Resp.: Sim. Desde que motive e instrua o processo com essa informação.
43. Posso colocar sugestões de marcas na licitação?
Resp.: Sim.

De acordo com a Súmula/TCU nº 270, “em licitações

referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de
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marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências
de padronização e que haja prévia justificação”.
Apesar de possível, é preciso alertar que a indicação de marca em
certames licitatórios não é a regra. Trata-se de hipótese excepcional
permitida apenas quando tecnicamente justificável.
Confira abaixo algumas passagens da Lei de Licitações que tratam da
vedação à indicação de marca como regra geral:
Art. 7º, §5º: É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e
serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações
exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime
de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
Art. 15, §7º: Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I – a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de
marca;
No mesmo sentido, a jurisprudência do TCU é firme em indicar a
necessidade de o gestor indicar as razões que motivam a decisão de
restringir a disputa a determinadas marcas:
A indicação de marca no edital deve estar amparada em razões de ordem
técnica, de forma motivada e documentada, que demonstrem ser aquela
marca específica a única capaz de satisfazer o interesse público.
(Acórdão 113/16 – Plenário)
A restrição quanto à participação de determinadas marcas em licitação
deve ser formal e tecnicamente justificada nos autos do procedimento
licitatório. (Acórdão 4476/16 – 2ª Câmara).
Por outro lado, não se deve confundir a impossibilidade de exigir marcas
com a menção à marca de referência que ocorre quando, por exemplo, o
órgão licitante insere a expressão “ou similar” após a descrição do objeto.
A menção à marca de referência é permitida e deriva do dever que a
Administração possui de caracterizar o objeto licitado de forma adequada,
sucinta e clara, de acordo com os arts. 14, 38, caput, e 40, inciso I, da lei
nº 8.666/93.
Nesses casos, o órgão licitante “deve necessariamente acrescentar
expressões do tipo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor

17

Isabel Cristina & Leomir Araujo
qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante
do

certame

demonstre

desempenho,

qualidade

e

produtividade

compatíveis com a marca de referência mencionada.” (Acórdão 113/2016
– Plenário)
Sobre a diferença entre a vedação à indicação de marca e a menção à
marca de referência, assim se manifestou o Tribunal de Conta da União
no Acórdão 2.829/15 – Plenário:
A diferença básica entre os dois institutos é que o primeiro (excepcionado
pelo art. 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993), admite a realização de licitação de
objeto sem similaridade nos casos em que for tecnicamente justificável,
ao passo que o segundo é empregado meramente como forma de melhor
identificar o objeto da licitação, impondo-se a aceitação de objeto similar
à marca de referência mencionada”.
Como visto, a vedação à indicação de marca em certames licitatórios não
é absoluta. Há casos em que a restrição por determinadas marcas é lícita
e até recomendável. Todavia, essa possibilidade não afasta a
necessidade de o órgão licitante prévia e tecnicamente fundamentar sua
decisão.

COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
44. Caso opte pela distribuição de alimentos, é obrigatório adquirir
produtos da agricultura familiar para a montagem dos kits?
Resp.: O art. 5º, da Resolução nº 02/2020 orienta que “sempre que
possível, a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
deverá ser mantida, priorizando-se a compra local”. Ou seja, caso não
seja possível, é preciso justificar o não cumprimento de aquisição mínima
de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, com recursos
federais.
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45. Como deve ser realizada a Chamada Pública nesse período de
suspensão das aulas e calamidade pública?
Resp.: De forma presencial ou de forma remota (não presencial) com
ferramentas, modos e meios online, conforme o § 1º, do art. 5º, da
Resolução nº 02/2020.
46. Como será possível realizar a compra de gêneros alimentícios da
agricultura familiar, se a Chamada Pública é presencial?
Resp.: Conforme a Resolução n° 2/2020, o art. 5° e parágrafos seguintes,
orientam a forma:
* Permite-se a realização de Chamada Pública de maneira remota, não
presencial, com ferramentas, modos e meios online.
* Permite-se que a documentação para habilitação das propostas, bem
como o projeto de venda e seus anexos, e também contratos de compra
e venda poderão ser encaminhados às Entidades Executoras de forma
digitalizada, após previsão de Edital e indicação de endereço eletrônico
para envio das informações;
* Permite-se a análise da Chamada Pública por uma comissão,
independentemente da presença dos interessados. Estes merecem o
acesso aos resultados da análise e dos registros em ata;
* Permite-se a utilização de participação online da análise por meio de
videoconferência;
* Obriga-se a divulgação por publicação em imprensa oficial (site da
Prefeitura, é um exemplo) e outros meios de comunicação (redes sociais,
são exemplos disso).
47. É necessário entrar em contato com os agricultores familiares e
Cooperativas?
Resp.: Para reconhecer o mapeamento agrícola da região e a realidade
do local, é fundamental o contato com essas cooperativas. Não precisa
ser presencial, mas contatando por telefone, pra ver o que tem de
produção a ofertar, qual a disponibilidade/interesse em participar, se
estão preparadas para participar de um chamamento público remoto,
consignando tudo em uma ATA, de modo que garanta o distanciamento
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social. Por isso, conhecer a realidade dos potenciais fornecedores é
essencial para obter sucesso nas aquisições.
48. Considerando a Lei nº 13.987/20, se não atingir os 30% no final do
ano poderá ser justificado pelo novo Coronavírus?
Resp.: Existem três justificativas: Não ter produção, não ter nota fiscal e
falta de vigilância sanitária. Além disso, o art. 5º, da Resolução nº 02/2020
regulamenta que “Sempre que possível, a aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar deverá ser mantida, priorizando-se a
compra local”.
Assim, o “sempre que possível” permite justificar que o estado de
calamidade pública seria uma justificativa razoável, por isso, é importante
documentar tudo para que possa evitar problemas futuros.
49. Se ainda não foi realizada a chamada pública, de todo modo tenho
de usar os 30% dos recursos oriundos do FNDE para adquirir
alimentos para atender ao PNAE?
Resp.: Por regra, sim. Contudo, deve-se levar em consideração a
realidade de cada município. Caso não consiga comprar o mínimo, deve
justificar os obstáculos e realidades que impediram as aquisições da
agricultura familiar. Nesse contexto, o CAE e a Secretaria de Educação
devem manter comunicaçã contínua para não haver problemas.
50. Quando nem os produtores e nem a gestão local tem condições de
fazer as entregas dos produtos da agricultura familiar nas escolas,
ou diretamente aos alunos, o que pode ser feito?
Resp.: Transporte coletivo, ou ônibus escolar, pode ser utilizado para a
entrega dos alimentos em cada domicílio dos alunos. Parcerias com
outros setores da Prefeitura ou do Estado podem ser acionados, como a
defesa civil.
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51. Para as Chamadas Públicas que ainda vão ocorrer (em julho, por
exemplo), é possível colocar a demanda do período de suspensão
das aulas?
Resp.: Sim, o importante é atender a necessidade dos alunos. Inclusive,
isso será juntado às compras regulares para efeito de prestação de
contas. Então, essa possibilidade faz todo sentido.
52. Se eu não conseguir reunir os agricultores para assinar os
respectivos projetos de vendas e depois assinar os contratos, o que
posso fazer?
Resp.: Os projetos de venda e contratos podem ser assinados e
escaneados para envio à Entidade Executora. Outro caminho pode ser o
envio de fotos dos documentos, pois têm a mesma validade. A Resolução
nº 02/2020, em seu art. 5º, § 2º, permite essa forma de envio das
documentações.

COMO SE FISCALIZARÁ E SE GERENCIARÁ O PROCESSO?
53. Posso fornecer esses alimentos junto com a Assistência Social
documentando tudo?
Resp.: Pode sim. O mais recomendável é que tudo no serviço público
deve ser documentado e motivado, deixando claro a responsabilidade de
cada setor da gestão municipal/estadual.
54. É necessário que os alunos ou responsáveis assinem um termo de
recebimento de alimentos neste período?
Resp.: Não há especificação sobre o documento. O termo de recebimento
de alimentos é um excelente exemplo de caminho de registro para fins de
fiscalização, controle social, transparência e prestação de contas futura.
Na Resolução nº 02/2020, o art. 4º, § 5º esclarece que “A Entidade
Executora - EEx deverá (...) realizar o controle efetivo da alimentação
escolar entregue, no qual deverá constar a data, o local e estudante
contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento”.
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55. A Entidade Executora não comunicou ao CAE (mesmo o CAE
solicitando ser avisado para dialogar sobre as ações) que fizeram
doações a Secretária de ação social. O que fazer?
Resp.: O CAE deve formalizar a solicitação de informações, concedendo
prazo para resposta, amparado pela Lei de Acesso à Informação. Em
caso negação ou omissão de informação, pode-se buscar apoio junto ao
FNDE, à CGU e/ou ao Ministério Público Federal.
56. É obrigatório manter o CAE no Município, mesmo em período de
suspensão das aulas?
Resp.: Sim. Inclusive, cabe ao CAE o acompanhamento e fiscalização do
processo de planejamento, aquisição e distribuição dos alimentos, em
período de suspensão das aulas.
57. Caso a Entidade Executora decida por realizar a doação de gêneros
alimentícios para uma Secretaria responsável por Assistência
Social, permanece a responsabilidade de comunicar o CAE para
conhecimento e acompanhamento?
Resp: Sim. Permanece a obrigação para que a Entidade Executora
mantenha o CAE informado sobre as decisões em relação aos recursos
direcionados à alimentação escolar.
58. O gestor municipal assume o risco de cometer crime eleitoral por
distribuir alimentos, se a suspensão das aulas ultrapassar a data de
7 de julho de 2020?
Resp.: Não, desde que não faça propaganda sobre a ação, pois, conforme
o §10, do art. 73, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, faz a
exceção para casos de políticas públicas anteriores ao período eleitoral
(como é o caso PNAE). Ainda, destaca o dispositivo que é possível a
distribuição de itens em caso de calamidade:
Art. 73
(...)
§10 No ano em que se realizar eleição,
fica proibida a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte da
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Administração Pública, exceto nos
casos de calamidade pública, de
estado

de

emergência

ou

de

programas sociais autorizados em lei
e já em execução orçamentária no
exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução
financeira e administrativa.
Assim, deve-se informar sempre todas as ações ao Ministério Público
Estadual ou Federal (caso utilize o recurso federal).

COMO SERÁ PRESTADO CONTAS?
59. O prazo para prestação de contas do PNAE 2019 venceria esse mês,
vai ser remanejada uma nova data?
Resp.: Até o momento não há posicionamento do FNDE a respeito do
tema. De todo modo, pela Resolução nº 01, de 06 de março de 2020, que
dispõe sobre o recebimento das prestações de contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar, permite a data limite para que o CAE
aprove ou não a prestação de contas até 30/05/2020. Antes disso,
ninguém será prejudicado.
60. Caso haja recurso federal específico para atender ao período de
suspensão de aulas por conta do risco de contaminação por Covid19, como será a prestação de contas?
Resp.: Não haverá prestação de contas especial. Conforme o art. 9º, da
Resolução nº 02/2020:
“Os recursos repassados pelo FNDE às
Entidades Executoras, no âmbito do
PNAE,

nos termos tratados nesta

Resolução, serão computados junto aos
repasses regulares do exercício de
2020, para efeitos de prestação de
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contas,

a

subsequente,

ser

realizada

conforme

as

no

ano

regras

vigentes do Programa”.
Assim, serão reunidos todos os recursos federais repassados no exercício
de 2020, para execução do PNAE por cada Entidade Executora, a fim de
que seja realizada um único processo de prestação de contas em 2021.
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