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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 06.076.812/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ZZD S

Memorando n° 006/2020
Santarém Novo/PA, 25 de fevereiro de 2021.

Para: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A Sr.a TATIANA DE SOUZA ALVES

Prezada Secretária,

Segue anexo a pauta de Alimentação Escolar destinada a Agricultura Familiar 

para as devidas providências objetivando a aquisição dos mesmos, buscando 

contemplar e adequar-se as normas da Plano Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
-3 4-03-1

Atenciosamente,

ALANA UU5 I A t CUo I A
NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICA

CRN 7-10959

RUAFREIRE DANIEL DE SAMARATE, CENTRO, CEP: 68720-000, SANTARÉM NOVO - 
PA
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SANTARÉM
NOVO

àWÁRE '•> ** {W3Ut PPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 
SECRETARIA MUNICIPAL de educaÇao semed 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

£■ 
h Fls n°.

AGRICULTURA FAMILIAR 2021

A aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou de suas organizações nas condiçoes quantidades, 
qualidades, exigências e estimativas estabelecidas neste termo de referencia, para 
atender a demanda dos alunos matriculados na rede púbhca municipal e estadua 
município de Santarém Novo e vinculados ao Programa Nacional de Ahmentaçao 
Escolar (PNAE), nas modalidades de ensino fundamental, medio, pre-escola creche, 
mais educação, educação de jovens e adultos, encontram-se fundamentada conforme as 

legislações em vigor.

lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, onde têm-se:

Art. 2o São diretrizes da alimentação escolar:

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros 
alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura 
jX e pet empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradic.onais 

indígenas e de remanescentes de quilombos;

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e nutricional dos 
alunos com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades 
condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram 

em vulnerabilidade social.
Art 13 A aquisição dos gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá obedecer ao cardápio 
planejado pelo nutricionista e será realizada, sempre que possível, no mesmo ente -ederativo er" 
que se localizam as escolas, observando-se as diretrizes de que trata o art 2 desta Lei. Art . 
total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30/o (tnnta 
por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar- rural ou de suas organizações, priorizando-se os 
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indtgenas e comunidades 

quilombolas.
8 1° A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento 
licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado locai, observan o- 
se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos atendam as exigências 
do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.
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Lei 12 188/10 Institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a 
Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - PRONATER. 
altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências.

Art Io Fica instituída a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a 
Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER, cuja formulação e supervisão são de 
competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA.

Parágrafo único. Na destinação dos recursos financeiros da Pnater, serápriorizado o apoio as 
entidades e aos órgãos públicos e oficiais de Assistência Técnica e Extensão Rural - AI ER.

Art. 2o Para os fins desta Lei, entende-se por:

I - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER: serviço de educação não formal, de caráter 
continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e 
comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das 

atividades agroextrativistas, florestais e artesanais;

II - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 
DAP: documento que identifica os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - PRONAF; e

III - Relação de Beneficiários - RB: relação de beneficiários do Programa de Reforma Agrária, 
conforme definido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
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Lei N° 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006. estabelece as diretrizes para a formulação 
da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar 
rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do 
seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

§ Io O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de 
condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por 
proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos tiscais.

§ 2o São também beneficiários desta Lei:

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste 
artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles 
ambientes;

II - agricultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput 
deste artigo e explorem reservãtórios hídricos com superfície total de até 2ha (dois hectares) 
ou ocupem até 500m3 (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar 
em tanques-rede;

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e
IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os 
garimpeiros e faiscadores; IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos 
previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira 
artesanalmente.

Para a construção do edital que descreverá a chamada pública do Município de 

Santarém Novo no ano de 2021, faz-se necessárias as solicitações técnicas.

Quanto à qualidade dos produtos: Os produtos adquiridos deverão ser de qualidade 

inquestionável, devendo atender aos padrões de identidade e Qualidade aprovados pela 

Agência de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento nas suas respectivas áreas de competência e conforme 

determina a legislação em vigor. Lei n° 7.889, de 1989. twsM*
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Entrega dos gêneros alimentícios: O recebimento dos produtos será feito pelo seu v 

recebedor, pela comissão de recebimento e conselho de alimentação escolar, na 

Secretaria de Educação do município, nos horários e quantitativos estabelecidos pela

Si responsável técnico/nutricionista, conforme cronograma enviado à contratada.

Os itens entregues deverão ser inspecionados na presença da fiscal de merenda no 

depósito da merenda com utilização de balança, para comprovação da quantidade dos 

produtos.

f1’ A prova de entrega é a assinatura do responsável pelo recebimento da merenda escolar 

no pedido emitido pelo técnico/nutricionista sendo este em duas vias, que servirá apenas 

de ressalva ao fornecedor para fins de cumprimento da data de entrega.

i

A mercadoria deverá apresentar as qualidades e as embalagens previstas no anexo, 

devidamente acondicionados. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 

quando em desacordo com as especificações constantes neste íermo de Referência, 

devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação 

da contratada, às suas custas.

O transporte dos gêneros alimentícios deve ser realizado conforme a legislação vigente 

e de acordo com a Portaria do Centro de Vigilância Sanitária CVS-15, de 7 de 

novembro de 1991;

Quanto ao horário de entrega: a entrega dos produtos deverá ser realizada de acordo 

’ com a solicitação da Divisão de Alimentação Escolar, no período das 8:00 as 11:00 

horas.

Quanto à estrutura física do fornecedor e documentação: para dar garantia da 

origem e procedência dos produtos ofertados, deverá ser apresentado na fase de 

habilitação seguintes documentos sob pena de desclassificação:

O certificado de inspeção Federal - SIF, ou Serviço de inspeção Estadual — S1E ou SIM, 

e o comprovantes de avaliação de rótulos (registros) para produtos de origem animal

V Quanto às amostras, fichas técnicas e laudos:

Ficha Técnica devidamente assinada pelo profissional responsável;



Duas amostras, devidamente acondicionadas em embalagem apropriada, - inclusive em

gramatura e material, com a identificação do GRUPO FORMAL, especificação do 

produto de forma visível contendo todas as informações necessárias para avaliação,

Declaração confirmando que possui condições de efetuar a entrega dos produtos 

cotados, conforme especificações de cada gênero alimentício, em meios de transportes 

adequados e em condições corretas de acondicionamento, temperatura e embalagem de 

forma a garantir sua proteção contra contaminação e deterioração;

As amostras serão submetidas às seguintes análises e nos seguintes termos:

1. Todas as análises dos gêneros alimentícios serão efetuadas na Secretaria de Educação 

do município por equipe técnica composta por representantes do Setor de Merenda 

Escolar do Município, e por representantes do Conselho de Alimentação Escolar de 

Santarém Novo - CAE. As amostras dos produtos deverão ser entregues uma semana 

antes da Chamada Pública para que a análise possa ser feita com atenção. Será emitido 

relatório analítico com julgamento das amostras classificando-as como aprovadas ou 

reprovadas. Os relatórios serão validados pelas assinaturas da equipe técnica.

2. Análise Sensorial: será verificado, através de degustação e comparação, as 

características: cor, sabor, odor e textura do gênero alimentício, quando necessários 

(conforme Resolução CD/FNDE, N°38, de 16 de julho de2009, capítulo VII, art. 25, § 

4o);

3. Rotulagem: de acordo com ARDC -ANVISA n° 259, de 20 de setembro de 2002, 

Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados. Amostras com o prazo 

de validade vencido serão automaticamente reprovadas;

4. Embalagem: a gramatura e o material utilizado serão analisados para verificar se

estão de acordo com o exigido na especificação dos itens cotados. As embalagens 

devem estar de acordo com a legislação vigente no que couber a Embalagem de 

Alimentos e Bebidas. Lei n. 9782/99 .—K



Atenciosamente,

ALANA À°ê5COSTA

&oe

Nutricionista-CRN7 10959



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 06.076.812/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OFÍCIO: 046/2021 -SEMED/PMSN
Santarém Novo/PA, 26 de fevereiro de 2021.

Ao Exmo. Senhor
THIAGO RES PIMENTEL
Prefeito Municipal

Assunto: solicitação de abertura de procedimento administrativo, pesquisa de preços e dotação 
orçamentária.

Prezado Senhor,

Venho através do presente, solicitar para que seja providenciado o devido processo 
administrativo para o credenciamento de Associações ou Cooperativas da Agricultura Familiar e 
Empreendedor Familiar Rural visando à posterior Aquisição de Gêneros Alimentícios que serão 
destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas Municipais da Rede Pública 
de Ensino, em conformidade com o Programa.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, de 
acordo com a Pauta de Alimentos programados para o ano letivo de 2021 formulado nela . . . * 
nutricionista responsável, conforme Memorando n° 006/2021 da Nutricionista do Município nos 
autos.

Solicito ainda, que Vossa Excelência determine ao(s) setor(es) competente(s) para 
providenciar pesquisas de preços e prévia manifestação sobre a existência de recursos 
orçamentários para cobertura das despesas, com vistas à deflagração de procedimento 
administrativo que versa sobre a aquisição de produtos da agricultura familiar, conforme 
características e especificações técnicas contidas no termo de referência e demais documentos 
nos autos.

Com grata satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer 
esclarecimento.

Respeitosamente,

TATIANA DE SOUZA AlWs
Secretária Municipal de Educação

RUAFREIRE DANIEL DE SAMARATE, CENTRO, CEP: 68720-000, SANTARÉM NOVO -
PA
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