
  

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2016, de 22 de dezembro de 2016 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA 

A Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES, por meio da 

Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional – GSAN, no âmbito do Programa nº 

47.904.082440860.2008 - Promoção da Inclusão Social e Redução das Desigualdades, Natureza de 

Despesa 3.3.40.41, torna público que pretende firmar convênio em 2017 com municípios 

interessados a apresentarem propostas para implantação do Projeto Compra Direta de Alimentos 

(CDA) na perspectiva de promover e consolidar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional no 

âmbito do Sistema Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional do Espírito Santo – SISAN. 

O Projeto CDA consiste na aquisição de gêneros alimentícios de forma direta da agricultura familiar 

e doação simultânea dos produtos adquiridos à rede socioassistencial, englobando os equipamentos 

públicos de alimentação e nutrição; estruturas públicas que produzam e disponibilizem refeições a 

beneficiários consumidores. 

No âmbito deste Edital de Seleção poderão participar os municípios do Estado que tenham aderido 

ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal na modalidade Compra com 

Doação Simultânea/Execução Mista até o ano de 2014 e, que tiveram plano operacional pactuado 

por este PAA entre 2014 e 2016; ou Municípios que tenham participado do Projeto Compra Direta 

de Alimentos em convênio com a SETADES até o ano de 2016. 

Cada município poderá selecionar de 15 a 50 agricultores familiares com perfil socioeconômico 

específico e poderão adquirir produtos não ultrapassando o valor de R$ 6.500,00/ano por unidade 

familiar. 

Os municípios interessados deverão cadastrar suas propostas no Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa de Convênios –SIGA, Programa: Redução da Pobreza. Os prazos, demais regras e 

informações complementares estão detalhadas no manual orientador que está disponível no sítio 

da SETADES no endereço eletrônico: https://www.setades.es.gov.br/gsan. 
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