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JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR (FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS, E GRUPOS FORMAIS), 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA 
DO ARARI/PA. 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 

UNIDADE(S) CONSUMIDORA(S): REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. 

 

Ao Exmo. Sr.  
ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR 
Prefeito Municipal 
Prefeitura de Cachoeira do Arari/PA 
 

Apresentamos Justificativa para a contratação do objeto: 

 

A presente contratação visa a Chamada Pública, para o fornecimento de gêneros 

alimentícios destinados a Alimentação Escolar oriunda da Agricultura Familiar, em atendimento às 

diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, em conformidade com a 

legislação pertinente, especialmente Leis Federais nº 11.947/09 e nº 11.326/06 e suas posteriores 

alterações. Além da legislação será utilizado as Resoluções CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 

2013 (atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015 e posteriormente pela 

atualização com a Resolução CD/FNDE nº 21/2021), elementos fundamentais para a 

caracterização das condições ideais de contratação. 

Neste sentido, a obtenção de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou suas organizações atua no sentido de promover a melhoria da 

qualidade da alimentação nas Instituições de Ensino da Rede Municipal e Estadual do município de 

Cachoeira do Arari, de modo a criar oportunidades de geração de renda que poderão beneficiar 

famílias agricultoras locais, estimular a permanência do agricultor no campo, valorizar a produção 

local/regional e fomentar o desenvolvimento agrário sustentável, bem como garantir alimentação 

adequada, com o uso de alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os 

hábitos alimentares locais.  

Outrossim, a aquisição dos gêneros oriundos da agricultura familiar visa atender as 

necessidades nutricionais dos alunos e a formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua 

permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, 

aprendizagem e rendimento escolar, 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 através de cardápio diversificado e regionalizado, mantendo as 

tradições alimentares e os valores presentes na população local. 
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Os valores admitidos nesta Chamada Pública são aqueles estabelecidos conforme média de 

pesquisa de preço de mercado realizada pelo Departamento de Alimentação Escolar do Município 

diretamente com agricultores individuais, feira do agricultor e mercado local, na forma do Termo de 

Referência. 

 

 

Cachoeira do Arari/PA, 01 de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

ANETE DIAS DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Educação e Desporto – SEMED/PMCA 
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