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Eldorado do Carajás - PA, 16 de março de 2022.

Ao lhno. Fabio dos Santos Leal

Secrcário dc Administração

Assunto: Solicitação dc cotação dc prcços

Ao cumprimcntar. informamos sobrc a nccessidade da rcalização da cotação dc prcço de rnarcado.

ObJOtiVANdO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PATA

crecuçâo do Programa Nacional de Alimcntação Escolar PNAE. PARA ATENDER OS ALUNOS
MATRICT]LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRÉ- ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL,
EDT]CAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE E OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. dC ACOTdO COM AS

ncccssidadcs da Secretaria Municipal de Educação dc Eldorado do CarajáVPA. conformc as cspccificações. contidas

no Termo dc Refcrência.

Para tanto. solicitamos quc seja cnviado ao DepaÍtamento de Compras. a rcalização das cota@cs de prcço

pra que scja dado encaminhamento ao processo licitatório.

ScgLrc ancxo: justiÍ'rcativa dc Tcrmo dc Rcfcrôncia c Clardápio Nutricional

Severiano pâlo â

Secrc o Municipal dc Educação

Portaria n'01i/2022-GPM
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JI.ISTIFICATIVA

A Pr€sente solicitação para contratação de empresa especializada para o fomecimento

de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para execução do Programa Nacional de

Alimentação Escolar - PNAE aos alunos matriculados na Creche, Pré-escola, AEE, Ensino

Fundamental, Educaçâo de Jovens e Adultos e os Ensino Médio, conforme as especificações

contidas no termo e as orientações da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do

Carajás representando a Entidade Executora.

A Segurança Alimentar e Nutricional-SAN e definida como "a realização do direito de

todos ao acesso regular e penrurnente a alimentos de qualidade e em quântidâde suficiente,

sem comprometer o acesso a outrâs necessidades essenciais, tendo como base práticas

alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social,

cconômica e ambientalmente sustentáveis" (BRASIL, 2006; MALUF, 2007).

Açôes de Segumnça Alimentar e Nutricional podem ser implementadas a partir da

agricultura familiar, visto que essa aumenta a disponibilidade de alimentos e a variabilidade

de nutrientes à população, favorecendo a comercialização dos mesmos em nível regional,

alem de contribuir para hábitos alimentares saudáveis e, consequentemente, melhorar a

qualidade da alimentação (SICHIERI, 2000).

Alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo

permanente, é direito de todo o ser humano, conforme infere a I-et n" 11.346/2006, t i

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. No Brasil a AF - Agricultura Familiar

contribui de maneira expressiva para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional -

SAN, pois, é o setor que produz grande parte dos alimentos consumidos pela população

(CONSEA,2010, pg.09).

A Contratação objetiva a aquisição de gêneros alimentícios, para a alimentação escolar

visando dar gaÍantia de alimentos variados e seguros aos 6.658 alunos até o momento

matículados na rede municipal de educação distribuídos na Zoria Urbana e Zona Rural do

Município de Eldorado do Carajás/PA. A garantia da execução do Programa do PNAE

juntamente sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Educação de Eldorado do

Carajás/PA, contribuem para o crescimento e desenvolvimento saudável, efetivando as

políticas públicas educacionais na melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e
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nuricional, bem como, condiçôes de sEúde àqueles que necegsitem de atençâo especifiea e em

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

faixas ctárias.

Os produtos alimenticios a serem adquiridos para a clientela do PNAE deverão

atender ao disposto na legiolaçilo de alimentos, eútâbelecida pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento.

A qualidadc da alimentação Escolar depcnde de vários fatorer: garantia higiênico-

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

eaudÁvel.

A Secrctaria Municípal de Educação dc Eldorado do CarajáíPA, através do

Departamentos e Alimentação Escolar -DAE, objetivando atender ao as noÍÍnas paÍa a

execuçâo do Progroma Nacional de Alimentàçâo Escolar, que tem sua fundsmentÂção legol

nos artigos 205 e 208 da Constituiçâo Federal, na lci Complementar nnlOl, de 24 de maio de

2000, na Lei Complementar no 9,394. de 20 de dezembro de 1996, na [.ei no 8.666, de 2l de

juúo de 1993, E suas alteroções, na medida proviúria n'2.178-36. dE 24 de agosto de 2001,

nas Resoluções do FNDE,MEC/CD n' 23, de 24 de abril de 2006 e no 32, de l0 de agosto de

2006 e lei noll.947 rle 16 de juúo de 2009, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos

educando, garantindo-lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme

prcvisto na Portaria Intcrministerial nol ,010, de Otl de maio dc 2006, don Minictérios da

Educação e da Saúde. Considerando a universalidade do atendimento escolar gatuita, para

utender as necessidader nuricionâic dos alunos e à fonnaçâo de hábitoe alimentarer

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 alimcntar. mas também como um importante instrumento de educação.

A responsabilidade compartilhada entrc socicdade e sctor público ó o camiúo para a

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

prevenção das doenças.
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A educação nutricional na escola deve levar ao desenvolvimento de habilidades e

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

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

Nosso ordenamento juridico, em consoúncia com a segurança alimentar, inseriu a

temática através dâ Emenda Constitucional n' 64. de 04 de fevereiro de 2010. que nos

acrescenta em nossa Magna Carta, o direito social a alimentação.

Art. 6" Sâo direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurançâ,
a previdência social, a proteção à matemidade e à
inÍãncia, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

E assim, para positivar e promover políticas públicas de segurança alimentar no Brasil,

é que foi criada a lei I1.34612006, que a define conforme segue;

Art. 3o A segurança alimentar e nutricional consiste na
realizaçào do direito de todos âo acesso regular e

pernânente a alimentos de qualidade, em quântidade
suficiente, sem comprometer o acesso a outras
necessidades essenciais. tendo como base prátícas
alimentares promotoras de saúde que respeitem a

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultuÍal,
econômica e socialmente suetentáveis.

Diante do supracitado que o Departamentos de Alimentação - DAE e a nutricionista,

responsável técnica junto a Fundo Nacional de Alimentação Escolar -FNDE, vem solicitando

a abertura de procedimento administrativo para que possa scÍ gerado um Processo Licitatório

para que posÍrmos realizar aquisição da merenda escolar para o ano letivo de 2022 dos Alunos

Matriculados na Rede Municipal de Educação de Eldorado dos Carajrí/PA.

Eldorado do Carajás/PA. I 6 de março de 2022.

,ur^M Wytta#o*újo Santanada Silva

Nutricionista - CRN 7 I 1498 Nutricionista - CRN 7 12844
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