
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

“BOA VISTA DE VOLTA AO TRABALHO” 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação 

São Sebastião da Boa Vista – Pa. Rua 21 de abril – CEP: 68.820-000 

Fone: (91) 99153-3435 / e-mail: semedssbv.pa@gmail.com  

S O L I C I T A Ç Ã O 

A Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO, AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 

 

Prezadas (os),  

Solicitamos a abertura de procedimento administrativo objetivando aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar e empreendedor rural, destinados ao atendimento do programa nacional de 

alimentação escolar (PNAE.) no Município de São Sebastião Da Boa Vista – PA. 

A presente solicitação visa atender com produtos da Agricultura Familiar os alunos da rede 

municipal, fornecendo alimentos variados que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos 

alunos matriculados nas Unidades de Ensino do Munícipio de São Sebastião da Boa Vista, garantindo melhoria 

no rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde aqueles que 

necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 

biológicas entre as faixas etárias.  

Assim, a obtenção de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, visa promover a melhoria da qualidade da alimentação 

nas Instituições Educacionais, bem como criar oportunidades de geração de renda que poderão beneficiar 

famílias agricultoras, estimular a permanência do agricultor no campo, valorizar a produção local/regional e 

fomentar o desenvolvimento agrário sustentável. 

Convém ainda citar, que constam anexos a esta solicitação os documentos (OFICIO Nº 

91/2021 – DAE/SEMED e anexos), encaminhados pela responsável do departamento da merenda escolar desde 

munícipio (NUTRICIONISTA RT: ANA BEATRIZ MONTEIRO FARIAS /CRN – 7:10348). 

Sem mais para o momento, elevamos votos de estima e consideração, assim como em nome 

de toda nossa comunidade escolar agradecemos antecipadamente. 

 

São Sebastião da Boa Vista, 17 de janeiro de 2022 

Atenciosamente, 

 

 

JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA 

Secretário Municipal de Educação 
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