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JUSTIFICATIVA 

 

       A Presente solicitação para a  Contratação de Empresa Especializada para o 

Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e  Não Perecíveis,  para atender as 

necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de Ensino  da Educação Infantil 

(PNAIC), Educação Pré-Escolar (PNAEP), Ensino Fundamental (PNAEF), Educação de 

Jovens e Adultos (PNAEJA) e o Programa Mais Educação e a Educação Complementar,   

atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme  as 

diretrizes do  Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), objetiva a  aquisição de 

gêneros alimentícios,  para a alimentação escolar visando  dar garantia de alimentos variados e 

seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável, efetivando as 

políticas públicas educacionais na melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e 

nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em 

vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as 

faixas etárias. 

       Os produtos alimentícios a serem adquiridos para a clientela do PNAE 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. 

      A qualidade da alimentação Escolar depende de vários fatores: garantia higiênico-

sanitária dos alimentos, adequações nutricionais, sabor, aspecto e respeito ao hábito alimentar 

saudável. 

A Secretaria Municipal de Marituba/PA, através do Departamentos e Alimentação 

Escolar –DAE, objetivando atender ao as normas para a execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, que tem sua fundamentação legal nos artigos 205 e 208 da Constituição 

Federal, na Lei Complementar nº101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na 

medida provisória nº2.178-36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções do FNDE/MEC/CD nº 

23, de 24 de abril de 2006 e nº 32, de 10 de agosto de 2006 e lei nº11.947 de 16 de junho de 

2009, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos educando, garantindo-lhes alimentação 

saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria Interministerial nº1.010, de 

08 de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde. Considerando a universalidade 

do atendimento escolar gratuita, para atender as necessidades nutricionais dos alunos e à 

formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua permanência em sala de aula, 

contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, 

através de cardápio diversificado e regionalizado. 

A Alimentação Escolar não pode ser vista apenas como um programa de suplementação 

alimentar, mas também como um importante instrumento de educação. 
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A responsabilidade compartilhada entre sociedade e setor público é o caminho para a 

construção de modos de vida que tenham como objetivo central a promoção da saúde e a 

prevenção das doenças. 

A educação nutricional na escola deve levar ao desenvolvimento de habilidades e 

comportamentos relacionados à aquisição, preparação, preservação e higiene dos alimentos, 

aspectos culturais e sociais da alimentação, autoestima e imagem corporal positiva. 

Resolução CD/FNDE nº 26/2013 Os cardápios deverão oferecer, no mínimo, três 

porções de frutas e hortaliças por semana (200g/aluno/semana) nas refeições ofertadas, sendo 

que: I - as bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da oferta de frutas in natura; 

e II - a composição das bebidas à base de frutas deverá seguir as normativas do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA. 

Destacamos segundo a RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, Art. 13 

“Para fins do PNAE, será considerada Educação Alimentar e 

Nutricional – EAN o conjunto de ações formativas, de prática 

contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e 

multiprofissional, que objetiva estimular a adoção voluntária de 

práticas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a 

aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do 

indivíduo”. 

Diante do supracitado que o Departamentos de Alimentação vem solicitando a abertura 

de procedimento administrativo para que possa ser gerado um Processo Licitatório para que 

posamos realizar aquisição da merenda escolar para o ano letivo de 2019 dos Alunos 

Matriculados na Rede Municipal de Educação de Marituba/PA. 

Marituba/PA, 04 de dezembro de 2018. 

 

 

Arlene Correa Massoud 
 Departamento de Alimentação Escolar 

Nutricionista-CRN 74827 

 
 


		2018-12-04T15:16:12-0300
	KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS:44433484253




