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'ESTADO DO MARANHÃO 
município de santa QUITÉRIA do MARANHÃO

CNPJ 06.232.615/0001-20 
Processo Administrativo n° 05020900/2020

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços - SRP 
para Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 
merenda escolar no exercício de 2020 na Rede Pública 
de Ensino do município de Santa Quitéria do Maranhão 
-MA.

PARECER -TURÍDICO

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se em Relatório Geral, Pontos 
Relevantes do Relatório, Análise da Demanda, Dispositivo e Encaminhamento.

Relatório

Trata-se de processo administrativo desencadeado por Ofício da Secretaria Municipal de 

Educação informando da necessidade em adquirir gêneros alimentícios destinados a merenda escolar 

no exercício de 2020 na Rede Pública de Ensino do município de Santa Quitéria do Maranhão - MA. 

Instruindo o processo, foram carreados os seguintes documentos:

1) Oficio de Solicitação da Secretaria de Educação;
2) Termo de Referência;
3) Despacho de Autorização do pleito pelo Prefeito;
4) Despacho do Chefe do setor de compras;
5) Estimativa de Custos;
6) Oficio Expedido ao órgão Gerenciador;
7) Oficio expedido pelo órgão Gerenciador;
8) Despacho da CPL;

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-aprendizaeem 
que deve ocorrer com padrões elevados de qualidade. Esta alimentação deve suprir as carência^ 
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 
Observando-se um cardápio nutricional para cada modalidade de ensino, que proporcionará a cada 
discente aprendi^gem mais significativa, pois uma alimentação saudável e bem preparada está
Intelectual11611*6 "gada 3 SaÚde d°S alUn°S 6 conse‘lüenternente 30 seu desenvolvimento físico e

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
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