
ESTADO 00 PARÁ 
M U NI C iPIO OE SANT A MARIA DAS BARRE.IRAS 

S EC R ETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

.JUSTIFICATIVA 

Assunto: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar. 

Os gêneros ai imentícios a serem adquiridos são de grande importância, e se fazem 

necessários para o fornecimento de merenda escolar de qualidade aos alunos de 

toda a educação básica ( educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e 

educação de jovens e adultos), ela é ainda de suma importância, tendo em vista 

que alimentação adequada é direito dos alunos e dever do poder público, que 

através da Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Maria das 

Barreiras-PA, fornece às escolas da rede municipal de ensino os gêneros· 

ai imentícios para merenda escolar, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento da clientela estudantil, melhorando assim o rendimento escolar. 

A presente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para a 
alimentação escolar visa 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. Oferecendo reforço 

alin1entar e nutricional aos educandos, garantindo-lhes alimentação saudável e de 

qualidade e111 quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria 

I nterministerial nº I.0 l O, de 08 de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e 

da Saúde. 



[~TAOO DO PARÁ 

M Ui" ICiPIO D E ~ Al"TA MARIA DAS BARREIRAS 

SECRETARIA MU N IC IP AL DE EDUCAÇÃO 

Considerando a universalidade do atendimento escolar gratuita, para atender as 

necessidades nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares 

saudáveis , durante sua pen11anéncia em sala na unidade de ensino, contribuindo 

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

através de cardápio diversificado e regionalizado. 

Santa Maria das Barreiras - PA, 07 de abril de 2021. 

Atenciosamente, 

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 


