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SOLICITAÇÃO  

 

A Exma. Sra. 

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO 

Prefeita Municipal 

 

 

Assunto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural, para atender as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE do Município de São João de Pirabas/PA. 

 

 

Exma. Sra. Prefeita, 

 Venho por meio deste, solicitar providências que se fizerem necessárias a Aquisição de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 

atender as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE do Município de 

São João de Pirabas/PA. 

 Considerando que a presente solicitação tem o objetivo de atender ao que estabelecem 

as normas para execução do Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que tem 

sua fundamentação legal nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, oferecendo 

alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as 

etapas da educação básica pública, sendo acompanhado e fiscalizado diretamente pela 

sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), pelo FNDE, pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério 

Público; 

Considerando que o programa atende atualmente 5.645 alunos (exercício 2023) 

distribuídos nos atendimentos de Pré-Escola, Ensino Fundamental, Ensino médio, EJA e 

AEE, sendo que a entrega e o preparo dos alimentos ocorrem diretamente em cada unidade de 

ensino; 

Considerando que o art. 14, da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, define que no 

mínimo 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula 

o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades, conforme segue: 

“Art. 14.  Do total dos recursos financeiros repassados 

pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% 

(trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição 

de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 
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organizações, priorizando-se os assentamentos da 

reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e comunidades quilombolas.” 

Considerando que a alimentação está relacionada ao aprendizado, sendo elementar 

para o desenvolvimento de práticas mais saudáveis de vida, já que influencia o crescimento e 

o desempenho cognitivo na idade escolar; 

Considerando que para muitas das crianças em situação de vulnerabilidade social, a 

merenda escolar é o único alimento que recebem durante o dia. Mesmo sabendo que o café da 

manhã é tido como a refeição mais importante do dia, muitas famílias simplesmente não têm 

como oferecer o desjejum em casa, e acabam enviando suas crianças à escola com o estômago 

completamente vazio, essa realidade desalentadora reforça ainda mais a importância de a 

escola oferecer refeições mais saudáveis e nutritivas para as crianças. Assim, todos os 

esforços que permitam uma melhoria de qualidade da alimentação escolar distribuída aos 

alunos são essenciais. 

 Diante ao exposto, solicitamos a contratação supracitada, conforme solicitações 

técnicas em anexo; 

Seguem em anexo os seguintes documentos abaixo relacionados para embasar o processo 

para contratação: 

 

 Cardápio da alimentação escolar para o exercício de 2023;  

 Parecer de aprovação do Conselho da Alimentação Escolar – CAE; 

 Pauta para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o 

programa nacional de alimentação escolar; e 

 Solicitações técnicas para aquisição. 

 

Na certeza de que a solicitação será atendida, renovamos nossos sinceros votos de respeito 

e considerações. 

 

Atenciosamente, 

 

 

São João de Pirabas/PA, 30 de janeiro de 2023 

 

 

 

 

_________________________________ 

Fernando Antônio Ferreira da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
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