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Oficio N® 059/2020-SEC.MUN. EDUCAÇÃO.

Santa Quitéria do Maranhão - MA, 13 de janeiro 2020.

A Vossa Senhoria o Senhor.
Norberto Moreira Rocha - Prefeito Municipai.
GABINETE

Assunto: Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não-pereciveis, 
destina a alimentação escolar para Rede Pública de Ensino do Município de 
Santa Quitéria do Maranhão - MA.

Solicitamos a Vossa Senhoria, que autorize a Fornecimento de gêneros 
alimentícios perecíveis e nào-pereciveis, destina a alimentação escolar, nos 
termos e especificações constantes do termo de referência anexo a este expediente 
(Anexo I).

A Alimentação Escolar na vida do educando é fator fundamental para que este 
se sinta motivado a frequentar a escola. E essa assiduidade incide fundamentalmente 
no processo ensino-aprendizagem, que deve ocorrer com padrões elevados de 
qualidade. Esta alimentação deve suprir as carências nutricionais, principalmente dos 
mais carentes, pois tendem a ter um rendimento escolar mais baixo. É importante 
destacar que os gêneros alimentícios devem ser de alta qualidade, pois serão 
distribuídos obseryando-se um cardápio nutricional para cada modalidade de ensino, 
que proporcionará a cada discente aprendizagem mais significativa, pois uma 
a imentação saudável e bem preparada está intrinsecamente' ligada à saúde dos 
alunos e consequentemente ao seu desenvolvimento físico e intelectual.

Portanto, faz-se necessária a Aquisição de Gêneros Alimentícios (70%) para 
atender a alimentação escolar dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino, 
que vai além do que preconiza a Lei, é uma questão social, pois muitas das vezes as 
crianças vão para a escola sem ter pelo menos realizado a primeira refeição, sendo a 
alimentação escolar fundamental para que a criança tenha prazer em freqüentar a
wSCOIS.

Recursos. PNAE^FNDE^UrníC*aS P°r 6813 PreStaÇâ° de Pr°dUt0S Serã° PagaS COm

Atenciosamente,

iria Luciene Moreira da Rocha 
Secretária Municipai de Educação
























