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7º PASSO - RECEBIMENTO E SELEÇÃO 
DOS PROJETOS DE VENDA
Responsável: Entidade Executora

Habilitação dos projetos de venda

 A entrega do projeto de venda deve ser acompanhada da seguinte documentação 
de habilitação dos fornecedores:

• Grupos formais: 
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP jurídica) para associações e 
cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
- Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 
competente;
- Projeto de venda assinado pelo seu representante legal;
- Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados;
- Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento 
do limite individual de venda de seus cooperados/associados;
- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.

• Grupos informais: 
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP física) de cada agricultor familiar 
participante, emitido nos últimos 60 dias; 
- Projeto de venda com assinatura de todos os agricultores participantes; 
- Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
agricultores familiares relacionados no projeto de venda;
- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. 

OBS.: Os agricultores familiares fornecedores individuais ou organizados em grupos 
informais e detentores de DAP física poderão contar com uma Entidade Articuladora 
(conforme definição do MDA) que poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração do Projeto 
de Venda. 
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• Fornecedor individual (detentor de DAP física e não organizado em grupo): 
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP física) do agricultor familiar participante, 
emitido nos últimos 60 dias; 
- Projeto de venda com a assinatura do agricultor participante; 
- Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 
própria, relacionada no projeto de venda;
- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.

 Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos, fica facultada à 
Entidade Executora a abertura de prazo para a regularização da documentação. 

 A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão 
pública e registrada em ata, ao término do prazo de apresentação dos projetos.

Seleção dos projetos de venda
 
 Após a habilitação, a Entidade Executora deverá fazer a seleção dos projetos de 
venda, conforme os critérios estabelecidos na Resolução FNDE nº 26/2013 (e atualizados 
pela Resolução FNDE nº 04/2015), abaixo relacionados. 

Critérios de seleção

 Após o recebimento dos projetos de venda, a entidade executora deverá, inicialmente, 
dividir os projetos nos seguintes grupos:
Grupo 1 – projetos locais;
Grupo 2 – projetos do território rural;
Grupo 3 – projetos do estado;
Grupo 4 – projetos do país.

 Por projetos locais entendem-se aqueles oriundos de agricultores familiares ou 
de suas organizações com sede no próprio município onde se localizam as escolas. As 
compras de gêneros alimentícios devem ser feitas, sempre que possível, no mesmo 
município em que se localizam as escolas.

OBS.: No caso de Chamadas Públicas realizadas pelas secretarias de educação dos 
estados, com abrangência maior que a municipal, poderão ser considerados como locais 
todos os projetos advindos dos municípios em que se localizem as escolas beneficiárias 
da respectiva chamada. Recomenda-se, no entanto, que os editais não extrapolem os 
contornos territoriais regionais compatíveis com a realização de uma mesma aquisição da 
agricultura familiar, de forma a não inviabilizar a logística de distribuição dos alimentos e 


