
 
 

 
 
 

 
ESTADO DO PARÁ                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                           
 

Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – Marituba – Pará    Fone: (91) 3256-7833   

 
Marituba-PA, 07 de maio de 2019.  

Memo. N.º 042/2019- DAE 
 
Do:   Departamento de Alimentação Escolar - DAE  
Para: Diretoria Administrativa e Financeira - DAF 
 
 
Assunto: Solicitação de Aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis e não pe-
recíveis para a complementação da merenda escolar de 2019, atender as neces-
sidade dos alunos matriculados na rede municipal de Educação de Marituba/PA. 
 
 
 

Senhor, Direito Administrativo.  

              

            Com satisfação em cumprimenta-lo, considerando o emprego da alimentação 

saudável e adequação e compreendendo o uso de alimentos variados, seguros que respei-

tem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis e contribuindo para o cres-

cimento e o desenvolvimento dos alunos garantido assim a melhoria no rendimento esco-

lar respeitando a faixa etária e o estado de saúde não esquecendo dos que necessitam de 

atenção específica que encaminhamos a vossa senhoria a justificativa técnica, o termo de 

referência com as especificações e os quantitativos dos itens que serão necessários para a 

complementação da merenda escolar do anos letivo de 219, em atenção ao Programa Na-

cional de Alimentação Escolar –PNAE do Governo Federal com disposição com A Reso-

lução N° 026/2013-FNDE/PNAE que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar 

aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar–

PNAE, estabelece:  

“Art. 20 A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá 

ser realizada por meio de licitação pública, nos termos da Lei nº 

8.666/1993 ou da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, 

por dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da 

Lei nº 11.947/2009.  
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              A solicitação objetiva garantir que os itens que não foram cotados no 

processo licitatório anterior possam sem adquirido pra compro compor o cardápio 

da alimentação escolar do calendário letivo de 2019 de acordo com as orienta-

ções do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE, que 

consiste na transferência de recursos  financeiros do Governo Federal, em cará-

ter suplementar, aos estados, Distrito Federal e Municípios para aquisição de 

gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. 

             Tal solicitação faz parte dom planejamento interno do Departamento de 

alimentação Escolar – DAE, possibilitando um cardápio diversificado e com valor 

nutricional adequando. 

 

            Sem mais, nos dispomos quaisquer esclarecimentos 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

Arlene Correa Massoud 

 Departamento de Alimentação Escolar 

Nutricionista-CRN 74827 
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