
  

 

 

Documento de Formalização de Demanda 

 

De: Secretaria Municipal de Educação 

 

Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos/Departamento de Licitações. 

 

Objeto: registro de preço de alimentos para a alimentação escolar dos alunos matriculados nas Escolas e Centros de 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino devidamente cadastrados no Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, para aquisição durante o ano de 2022. 

Justificativa: alimentos licitados para a alimentação escolar das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino do 
município de Canoinhas-SC, devidamente cadastrados no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A 
alimentação escolar é um direito de todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos 200 dias letivos, e deve 
atender a todas as legislações pertinentes ao PNAE. 

Especificações do Objeto: 

Descrição:              Quantidade 

 
Verificar no Termo de Referência em anexo – 139 itens. 

 
 

 
Informações Adicionais: 
 
No depósito Central, os colaboradores Mário Ferreira e Tayne Badaz, recebem os alimentos que serão entregues nas Unidades 
Educacionais da área rural, e nestas Unidades, as colaboradoras que atuam na alimentação escolar, ou colaborador designado 
por cada gestor da Unidade, recebem e conferem os alimentos entregues pelo Depósito Central. 
. 
Nas Unidades Educacionais da área urbana, os colaboradores que atuam na alimentação escolar, ou colaborador designado por 
cada gestor da Unidade recebem os alimentos diretamente do fornecedor e agricultor.  
 
Os recursos que serão utilizados para a aquisição dos alimentos são: Recursos Ordinários da alimentação escolar da Educação 
Infantil e Educação Fundamental e Recursos Federais do PNAE (PNAE-PNAC; PNAE-PNAP; PNAE Ensino Fundamental; PNAE 
AEE; PNAE Mais Educação e PNAE EJA). 
 
Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado: 
 
A previsão é de 10 entregas mensais, entre os meses de fevereiro e dezembro de 2022, de alimentos semi-perecíveis e entregas 
semanais nestes 10 meses de alimentos perecíveis como carnes, pães, frutas e verduras. Os locais de entrega, como já citados 
são o Depósito Central, Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do município de Canoinhas-SC e de 
acordo com o Termo de Referência e o documento de endereços das Unidades Educacionais presentes no Edital. 

 
 
 
 

 
Eliane Cristina Krull 

Secretária Municipal de Educação 



 


