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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

1. OBJETO: 

Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS com a finalidade de atender as necessidades das 

escolas de Educação Básica da zona rural e urbana, oriundos da Agricultura Familiar, conforme 

legislação específica. 

 

2. MOTIVAÇÃO: 

Tais materiais fazem-se necessários como itens essenciais no preparo da alimentação 

escolar, em cumprimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, assim, 

visando fornecer subsídios necessários ao desenvolvimento do ensino, garantindo um melhor 

rendimento da Educação durante todo ano letivo de 2021, bem como, garantir um cardápio 

variado e nutritivo, em cumprimento as necessidades nutricionais dos alunos matriculados nas 

escolas de Educação Básica da zona rural e urbana. 

Ressaltamos que este levantamento minucioso foi feito junto às unidades de ensino pelo 

Departamento de Alimentação Escolar e encaminhado pela nutricionista responsável pelo 

cardápio da alimentação escolar, onde constatamos a necessidade e a importância dos mesmos 

nas quantidades especificadas no Anexo I deste Ofício. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Constante no Anexo I, da Justificativa da Contratação 

 

4. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

4.1. As entregas desta contratação deverão ser realizadas de forma fracionada conforme 

solicitação do Departamento de Merenda, em dias úteis e horário de expediente, nas 

quantidades descriminadas na Ordem de Compra e seguindo as seguintes orientações: 

* Itens perecíveis – entrega semanalmente nas Unidades Escolares; 

* Itens não perecíveis – entrega mensal no depósito da SEMED, localizado a Rua 

Gonçalves Dias nº 400, pátio da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará;  

4.1.1 A entrega dos itens não perecíveis deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias após 

a emissão da Ordem de Compras emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

4.2. Os alimentos refrigerados e ou congelados devem ser transportados em caminhão 

baú refrigerado ou em caixas térmicas apropriadas.  

4.3. Ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação realizar as 

entregas nas Unidades Escolares localizadas na zona rural do município. 
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