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Ofício Nº 018/CONSEA-RS/2020                                 Porto Alegre, RS, 04 de maio de 2020. 

 

Exmo. Sr. Secretário Estadual da Secretaria da Educação 
FAISAL KARAM 
Estado do Rio Grande do Sul 
Av. Borges de Medeiros, 1501, Bairro Praia de Belas 
Porto Alegre – RS 
CEP 90119-900 Fone: (51) 3288-4700 
 
 
Assunto: Esclarecimentos sobrea aquisição de kits de cestas básicas para alimentação 
escolar 

 

Cumprimentando-o, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de seu Presidente, no 

desempenho de sua função legal (art. 157, XII c/c art. 159, X, art. 187, parágrafo único e art. 

198 da Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul; art. 2º, III da Lei Estadual 

11.914, de 20 de maio de 2003; art. 2º, §§ 1º, 2º da Lei Estadual 12.861, de 18 de dezembro 

de 2007; art. 6º da Lei 13.845, de 13 de dezembro de 2011; Lei 11.346/2006), em especial do 

art. 19, parágrafo único da Lei 11.947/2007, vem respeitosamente solicitar informações sobre 

aquisição de cestas básicas no Programa Nacional de Alimentação Escolar ocorrida no 

Processo Administrativo de Compra nº 20/1900-0010839-2, bem como comunicar medidas 

adotadas. 

 

Encaminhamos, anexas, “Nota Sobre Distribuição de Kits Para Escolares 

da Rede Estadual de Ensino no RS” firmada pela Associação Gaúcha de Nutrição (AGAN) e 

pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região (CRN2) datada de 26 de abril de 2020 

e representação assinada pela União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e 

Economia Solidária (UNICAFES), Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do 

Rio Grande do Sul (FETRAF-RS) eCooperativa Central dos Assentados do Rio Grande do 

Sul Ltda (COCEARGS) tratando sobre irregularidades na aquisição de 185 mil kits de cestas 

básicas como medida de mitigação durante a pandemia de coronavírus (covid-19) para 

alimentação escolar, protocolada dia 29 de abril de 2020 neste Conselho via e-mail. 

 

De acordo com o a Ata da Sessão de Dispensa de Licitação no Edital 
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0249/2020, datada de 17/04/2020, o lote foi adjudicado para Atacadão Comércio de Gêneros 

Alimentícios Ltda, CNPJ/CPF 90.341.561/0001-47, por R$ 112,70 (valor Unitário do lote) 

em 17/04/2020 às 18h17min, tendo por valor global a importância deR$ 23.978.728,20 (vinte 

e três milhões, novecentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte 

centavos). Conforme a descrição, o kit cesta básica foi composto de açúcar tipo cristal (5 

pacotes de 1 kg), arroz tipo 1 subgrupo agulhinha (5 pacotes de 1 kg), biscoito sortido a base 

de farinha de trigo, açúcar e amido (1 pacote de 400g), café moído torrado (1 pacote de 

500g), farinha de milho (1 pacote de 1 kg), farinha de trigo (3 pacotes de 1 kg), feijão preto (2 

pacotes de 1 kg), leite em pó (2 pacotes de 400g), macarrão formato espaguete (5 pacotes de 

500g), molho de tomate pronto para servir (340g 3 unidades),  óleo vegetal comestível de soja 

(2 unidades de 900 ml), salsicha em conserva (5 latas com 180g),  sacola personalizada para 

transporte de todo kit (1 unidade).  

 

Consultando-se o referido processo de compra, foram submetidas apenas 

duas propostas sendo o decremento mínimo dos lances no valor de R$ 100,00 (cem reais). 

Além disso, no site da Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, encontra-se uma 

cesta básica social semelhante com os mesmos itens adquiridos (salvo a sacola plástica)no 

valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) (ANEXO), enumerados a seguir: Cesta básica 

social > Produtos> 01 açúcar refinado (1kg marca Caravelas), 01 arroz branco (5kg marca 

Meu Biju), 01 biscoito orquídea (400g marca Maria), 01 café em pó (250g marca Pelé), 01 

extrato de tomate (sache de 340g marca Bonare), 01 farinha de milho (1kg marca Zanin), 01 

farinha de trigo especial (1kg marca Nordeste), 01 feijão preto tipo 1(1kg marca Pradinho), 

02 massas parafuso (500g marca Diana), 01 óleo de soja (unidade de 900ml marca 

Concordia), 01 sal refinado  (1kg marca Miramar), 01 salsicha (180g marca Oderich). Essas 

informações foram extraídas da URL (<http://www.atacadaors.com.br/cestas-atacadao/cesta-

basica-6>) consultada em 04 de abril de 2020.  

 

A representação recebida destaca os ofícios e tratativas encaminhadas pelas 

entidades signatárias ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul informando à Secretaria da 

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural que possuíam alimentos saudáveis para 

comercializar e distribuir conforme ofício datado do dia 17 de março de 2020, pauta 

protocolada em 27/03/2020 e videoconferências realizadas dias 03 e 08 de abril de 2020; 
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aduz a “não priorização da comprada agricultura familiar ou ainda a opção de o governo 

comprar de um único fornecedor atacadista afeta diretamente mais de 50 cooperativas da 

agricultura familiar que tem em sua base associativa dezenas de milhares de famílias que 

produzem itens in natura de hortifrutigranjeiros, agroindustrializados, alimentos 

processados e refrigerados, todos importantes para a agricultura familiar e para a 

alimentação saudável e nutricional”; conclui que o Governo mesmo “tendo escolha de 

compra diante da pandemia e da urgência da fome, escolheu não atender a legislação e 

priorizar uma única empresa, desprezando os critérios da alimentação saudável e 

promovendo, como efeito visível, o agravamento das economias locais”. 

 

Por fim, as providências abaixo encontram respaldo constitucional no art. 

187, caput, e parágrafo único da Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul ao 

dispor que o “Estado e os Municípios estimularão a criação de centrais de compras para 

abastecimento de microempresas, microprodutores rurais e empresas de pequeno porte, com 

vista à diminuição do preço final das mercadorias e produtos na venda ao consumidor”, em 

especial a disposição constitucional de que “os produtores rurais da Agricultura Familiar 

poderão participar de licitações públicas para comercialização de seus produtos com a 

inscrição estadual de produtor rural”. 

 

Ainda, com base no princípio da repartição equitativa dos recursos 

alimentícios do Estado em relação às necessidades previsto no art. 2º, III da Lei Estadual 

11.914, de 20 de maio de 2003, e também no princípio da promoção da segurança alimentar e 

nutricional abrangendo a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da 

produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do abastecimento e da 

distribuição de alimentos conforme o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

instituído pela Lei Nacional nº 11.346/2006 (art. 4º, I e VII), este Conselho requisita 

informações abaixo. 

 

 Solicito, no prazo de 72 horas, sejam prestadas informações 

detalhadamente sobre cada item a seguir: (i) as razões que motivaram a aquisição de 

gêneros alimentícios sem ser cumprido o percentual mínimo de 30% oriundos 

diretamente de Agricultores Familiares e Empreendimentos Familiares Rurais e de 
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Empreendimentos Econômicos Solidários, bem como não atender aos requisitos de uma 

alimentação adequada e saudável, prevista no PNAE,declinando as motivações dessa 

decisão administrativa e nos documentos que a embasaram; (ii) quais mecanismos 

foram adotados para que os agricultores familiares, os empreendimentos da agricultura 

familiar e da economia popular solidária e/ou suas organizações, pudessem participar 

da análise e formulação de propostas para aquisição direta de gêneros alimentícios por 

meio de videoconferência; em caso de negativas, sejam apontadas as devidas motivações 

e documentos comprobatórios; (iii) sejam apresentados os documentos contendo as 

indicações técnicas da equipe de nutrição que elaborou o cardápio escolar adquirido 

autorizando a aquisição dos gêneros alimentícios enumerados no kit cesta básica do 

referido processo de compra; (iv) qual a faixa etária de estudantes que estaria sendo 

atendida pelo processo de compra referido; (v) a discriminação detalhada sobre fonte de 

recursos financeiros dessa compra governamental no Processo Administrativo de 

Compra nº 20/1900-0010839-2 e sobre as compras de alimentação escolar em 

andamento;(vi) que sejam prestadas explicações detalhadas sobre as razões de se ter 

aberto processo de compra de alimentos com os mesmos produtos divulgados 

comercialmente no kit cesta básica social pela Atacadão Comércio de Gêneros 

Alimentícios Ltda, CNPJ/CPF 90.341.561/0001-47, em seu site de e-commerce e com um 

preço significativamente maior do que anunciado pela oferta no site do próprio 

Atacadão(URL <http://www.atacadaors.com.br/cestas-atacadao/cesta-basica-6> consultada 

em 04 de abril de 2020); (vii)se já houve a entrega das cestas básicas  referidas; (viii) 

quais são os produtos com descrição detalhada de marca, cidades e estados de origem 

do registro do produto alimentício, se há algum com o selo “Sabor Gaúcho”, se há 

presença de gêneros alimentícios produzidos com base em organismos geneticamente 

modificados com a indicação expressa de quais; (ix) em havendo gêneros alimentícios 

produzidos com base em organismos geneticamente modificados, se o licitante foi 

informado por qualquer ato administrativo durante a contratação firmada no Processo 

Administrativo de Compra nº 20/1900-0010839-2 sobre a proibição geral de utilização 

de alimentos geneticamente modificados na compra de alimentos pelos órgãos da 

Administração Pública Estadual prevista no art. 6º do Decreto nº 51.771, de 29 de 

agosto de 2014 e; (x) quais os critérios utilizados para a seleção dos estudantes 

beneficiados, levando em consideração que o PNAE prevê o acesso é universal. 



                                                                                                                                      

 

 

Informo, nessa oportunidade, que este Conselho encaminhou 

informações ao Fundo Nacional de Desenvolvimento na Educação

Alimentação Escolar, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Púb

Rio Grande do Sul, para que sejam

de competências. 

 

Solicito que a resposta seja remetida a este Conselho por meio 

preferencialmente eletrônico através do endereço de e

 

Renovando votos de estima e consideração, aguardamos resposta no prazo 

assinalado para continuidade das providências cabíveis dentro das atribuições e competências 

deste Conselho. 
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Informo, nessa oportunidade, que este Conselho encaminhou 

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento na Educação, ao Conselho Estadual de 

ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Púb

Rio Grande do Sul, para que sejam adotadas providências dentro de suas respectiv

Solicito que a resposta seja remetida a este Conselho por meio 

preferencialmente eletrônico através do endereço de e-mail <consea-rs@stas.rs.gov.br

Renovando votos de estima e consideração, aguardamos resposta no prazo 

assinalado para continuidade das providências cabíveis dentro das atribuições e competências 

                                                                          
      Juliano Ferreira de Sá
            Presidente do CONSEA
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Informo, nessa oportunidade, que este Conselho encaminhou as 

, ao Conselho Estadual de 

ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Estado do 

providências dentro de suas respectivas esferas 

Solicito que a resposta seja remetida a este Conselho por meio 

rs@stas.rs.gov.br>. 

Renovando votos de estima e consideração, aguardamos resposta no prazo 

assinalado para continuidade das providências cabíveis dentro das atribuições e competências 

 

Juliano Ferreira de Sá       
Presidente do CONSEA-RS 


