
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Secretaria Executiva do Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal e do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica

Memorando SEI-GDF n.º 23/2017 - SEE/SEC CAE-FUNDEB Brasília-DF, 11 de outubro de 2017

PARA: Senhor Secretário de Educação,

 

Em função do Conselho de Alimentação Escolar – CAE/DF, ainda não ter acesso ao
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, e na função de Secretaria Execu va do colegiado, enviamos
para conhecimento e providências quanto ao Ofício nº 113/2017 – CAE/DF.

 

Atenciosamente,

 

Gabriela Sotério Alves da Costa

Secretária Executiva

Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA SOTERIO ALVES DA COSTA - Matr.
02178370, Secretário(a) Executivo(a) do Conselho de Alim. Escolar do DF e do Fundo Nac. de
Des. da Edu. Básica, em 11/10/2017, às 13:59, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de
Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 2749637 código CRC= 331EE83E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos

Despacho SEI-GDF  SEE/GAB/AGEP Brasília-DF, 11 de outubro de 2017

À Subsecretaria de Administração Geral e

À Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional,

 

 

Trata-se de O cio n. 113/2017 - CAE/DF, de 02/10/2017, conforme ( 2759658), que
dentre outras informações relata não ter sido consultado sobre a aquisição de gênero alimen cio
constante do SRP n. 17/2017.

Desse modo, encaminho para manifestação nos termos da competência de  cada área
técnica, no sentido de esclarecer àquele colegiado, como ocorre o fluxo dessas demandas na Pasta.

 

Nelle Cristina G. Garcia

Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por NELLE CRISTINA GUIMARAES GARCIA - Matr.
02324091, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em
18/10/2017, às 13:44, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 2759658 código CRC= D1CD2D6B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional

Despacho SEI-GDF  SEE/GAB/SIAE Brasília-DF, 18 de outubro de 2017

A Diretoria de Alimentação Escolar,

Trata-se de O cio n.º 113/2017 - CAE/DF, de 02/10/2017 ( 2759658), no qual solicita
revisão do planejamento de compras ins tucionais previstas para o ano de 2018, e ainda, requisita
que nos futuros processos de aquisição de gêneros alimen cios escolar sejam subme dos a análise
daquele Conselho.

O Gabinte/SE, por meio do seu Despacho (2759658), solicitou manifestação nos termos
da competência de  cada área técnica, no sen do de esclarecer àquele colegiado, como ocorre o fluxo
dessas demandas na Pasta.

Nestes termos, encaminhamos os autos a essa Especializada para ciência, análise e
manifestação técnica no que for de sua competência.

 

ANA ALICE SOUZA TORRES

Assessora Especial

Documento assinado eletronicamente por ANA ALICE SOUZA TORRES - Matr. 00364150,
Assessor(a) Especial, em 18/10/2017, às 16:54, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de
Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 2855031 código CRC= D759C525.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Apoio Educacional

Diretoria de Alimentação Escolar

Despacho SEI-GDF  SEE/GAB/SIAE/CAED/DIAE Brasília-DF, 26 de outubro de 2017

À Coordenação de Apoio Educacional - CAED

Trata-se do O cio n° 113/2017 – CAE-DF, no qual o Conselho de Alimentação Escolar do
Distrito Federal encaminha parecer técnico acerca dos editais para compra de alimentos da
alimentação escolar.

No que tange ao elencado pelo CAE-DF, cumpre esclarecer:

1. Esta Diretoria optou pela aquisição dos gêneros alimen cios em embalagem "pouch",
em detrimento da embalagem "lata", uma vez que faz a aquisição de alguns produtos na embalagem
"lata" há algum tempo e nesse período foi possível verificar alguns problemas tais como maior espaço
ocupado no armazenamento, amassamento das embalagens, dificuldades na abertura da embalagem,
além de diversas reclamações oriundas das unidades escolares, bem como desse Conselho, inclusive
solicitando que essa embalagem fosse abolida da alimentação escolar.  Comparando-se embalagens
do tipo pouch com embalagens enlatadas pode-se observar:

a) Quanto à segurança e facilidade de manuseio até o momento do consumo:
embalagens em pouch não são danificadas ao cair no chão, são consideravelmente mais fáceis para
abrir, carregar, manusear e esvaziar. Não apresentam risco de contaminação do alimento por verniz ou
por ferrugem interna. O volume de embalagem a ser descartado é menor. Abrir uma embalagem em
lata é simples e fácil, contudo abrir aproximadamente 360 unidades de lata para oferecer uma única
refeição em escola com 500 (quinhentos) alunos já se torna uma tarefa bem complicada. Sempre que
há a intenção de se incluir um alimento no cardápio, diversos fatores são levados em consideração, e
dentre eles está a capacidade de produção que os merendeiros e cozinheiros possuem no curto tempo
de espaço que tem para a confecção das refeições. 

b) Quanto às diferenças qualita vas na agregação de valor entre as duas embalagens:
embalagens em pouch, por apresentarem formato fino, possuem mais rápida e uniforme penetração
de calor até o centro da embalagem, o que por consequência leva a um tempo de tratamento térmico
menor, que preserva melhor as propriedades nutricionais e o sabor dos alimentos. Embalagem em
pouch apresenta menor necessidade de adição de água para o seu processamento devido à facilidade
de penetração do calor, gerando um produto final com maior conteúdo nutricional. 

c) Quanto aos impactos ambientais em toda a cadeia produtiva e de distribuição: o peso
da embalagem em pouch é consideravelmente menor que o da lata, bem como seu volume de
estocagem. Como o próprio CAE-DF elencou, existem sim deficiências de estrutura sica nas cozinhas
e depósitos dessa SEEDF e adquirir alimentos que ocupem um espaço menor, sem formação de volume
morto é uma forma de melhoria do problema. O processo de reciclagem do pouch é mais fácil que o da
lata, uma vez que a temperatura de fundição do plás co é expressivamente menor que a das
latas. Sabe-se também que para acondicionar a mesma quan dade de produto, a massa de
embalagem pouch necessária é menor que a quan dade em lata. Dessa forma, nota-se que, além da
menor demanda de espaço para armazenamento, a embalagem em pouch é mais sustentável do que a
lata, o que demonstra um custo benefício positivo para a sociedade.

Essa Diretoria já enfrentou problemas causados por embalagens enlatadas de feijão
armazenadas no depósito central de alimentos da SEEDF. Ocorreram episódios de explosão de latas,
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avarias no produto detectadas no ato de recebimento do gênero e avarias no produto quando
estocado.  Em um dos episódios houve comprome mento de 529,2 Kg do alimento. Além disso,
reclama-se muito do sabor residual e da aparência dos alimentos enlatados. 

Traz-se à baila o fato de que no ano de 2016 foi realizada Audiência Pública na Câmara
Legisla va do Distrito Federal, a qual contou com a par cipação da Comunidade Escolar e Civil, que
posicionou-se favorável quanto à retirada dos gêneros enlatados da alimentação escolar do DF. 

É inegável a rejeição, o preconceito e baixa aceitação por parte da opinião pública
quanto aos alimentos enlatados, fato este agravado pelos anos consecu vos em que esse po de
alimento está presente nos cardápios da alimentação escolar, tornando-se um irremissível gerador de
monotonia alimentar. Obviamente, a preferência é pela oferta de alimentos in natura, entretanto há
períodos do ano le vo em que a oferta de produtos in natura se torna inviável e o estudante não pode
deixar de receber a refeição pela inviabilidade da oferta e preparação de produtos in natura.

Por úl mo, informa-se que as jus fica vas acima elencadas foram encaminhadas
diretamente ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e encontram-se no processo de aquisição de
gêneros alimentícios não perecíveis, número 080.003.696/2017.

2.  Para elaboração de um termo de referência, após a definição dos gêneros
alimen cios que serão licitados, o primeiro passo é a definição dos quan ta vos que deverão ser
adquiridos. Essa definição é feita pela Gerência de Planejamento e Educação Alimentar - GPEA que
para chegar ao valor total faz cálculos com os valores per capita dos produtos, a quan dade de
inserções nos cardápios ao longo do ano le vo e número de estudantes atendidos por modalidade de
ensino, formando assim a Memória de Cálculo dos gêneros a serem adquiridos. Essa memória de
cálculo, que apresenta-se tanto na forma do cálculo consolidado quanto do cálculo por modalidades
de ensino, é um dos anexos do termo de referência.

3. O Pregão Eletrônico n° 17/2017 - SRP é apenas uma das licitações solicitadas por
esta Diretoria. Todas as licitações são separadas por grupos de alimentos que possuam similaridade.
Sendo assim, o Pregão em questão é para pretensa aquisição de gêneros alimen cios não perecíveis.
Encontram-se em andamento outros processos para deflagração de certame licitatório para aquisição
de gêneros alimen cios diversos, dos quais o CAE-DF já possui ciência, inclusive dos termos de
referência que foram integralmente disponibilizados por meio do Processo SEI n°
0080.00031283/2017-08. A composição dos cardápios sofre interferências diretas da disponibilidade
orçamentária do exercício, afinal não há como comprar alimentos sem recursos financeiros, bem como
da disponibilidade de gêneros alimen cios licitados e contratados. No presente exercício muitas
foram as dificuldades e entraves que impossibilitaram a melhoria nos cardápios, fato conhecido por
esse Conselho. Com as pretensas licitações, caso haja disponibilidade orçamentária suficiente, os
cardápios poderão ser revistos e melhorados. Ademais, no caso do Pregão em tela, o Anexo I do termo
de Referência é o folheto descri vo do produto, no qual estão especificadas todas as caracterís cas
exigidas para os produtos licitados. Por exemplo, no caso da carne de ave cozida em cubos, a
composição é carne de ave, água e sal. Sendo assim, fica entendido que não são permi dos outros
ingredientes, inclusive conservantes. Após a realização do Pregão, acontece a fase de análise das
amostras, onde são verificados se as empresas vencedoras possuem produtos de acordo com o
exigido no Edital. Caso a empresa apresente, por exemplo, a carne de ave cozida em cubos com
conservantes, ela será desclassificada. O CAE-DF já é conhecedor desse procedimento, uma vez que
participou das análises das amostras das licitações de 2016.

4. As porções de frutas recomendadas pelo FNDE na legislação vigente são seguidas
por esta Secretaria. Atualmente são 8 (oito) contratos vigentes para a aquisição de frutas e hortaliças,
sendo 1 (um) contrato com empresa e 7 (sete) contratos com agricultura familiar. Para a próxima
licitação de frutas e hortaliças, bem como Chamada Pública, estão contemplados uma maior variedade
de frutas e hortaliças. No que tange à ausência de especificação quanto ao corte de carne bovina a
ser adquirida informamos que o folheto descri vo do produto - ANEXO I - do Termo de Referência
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ser adquirida informamos que o folheto descri vo do produto - ANEXO I - do Termo de Referência
informa sobre todas as exigências do ponto de vista fisico-químico das carnes da pretensa aquisição,
tendo como referência a Instrução Norma va nº 83, de 21 de novembro de 2003, que trata do
Regulamento Técnico de Iden dade e Qualidade da Carne Bovina em Conserva, sobre a qual são
pautadas as aquisições de carnes enlatadas dessa Diretoria.

5. A oferta de produtos cárneos de prateleira é uma necessidade, conforme já elencado
no item 1. Antes da licitação, os produtos são testados pelos nutricionistas do quadro técnico na
Cozinha Experimental, no qual todos os aspectos de cocção e organolép cos são avaliados. Ademais,
não há registros formais nesta Diretoria de reclamações das unidades escolares sobre o sabor dos
produtos oferecidos.

6. Assim como as carnes, existe a necessidade de se adquirir feijão cozido. Esta
Secretaria já fez a aquisição de feijão in natura e a experiência foi desastrosa, principalmente por
questões logís cas. Como no caso das carnes, o produto foi testado anteriormente pela equipe de
nutricionistas. Quanto à especificação, uma vez que não constam conservantes na mesma, o seu uso
no produto é proibido. Portanto, a empresa que apresentar produto contendo conservantes será
reprovada, visto que não será adquirido feijão com conservantes.

7. Quanto ao uso da panela de pressão, diversos foram os acidentes ocorridos nas
unidades escolares com o uso da panela de pressão. É sabido que para o uso de panela de pressão no
cozimento de grande quan dade de alimentos é essencial toda uma série de cuidados e estrutura

sica adequada para que acidentes possam ser evitados. No caso, como as unidades escolares não
apresentam as condições adequadas de segurança para o uso da panela de pressão, o uso desse
utensílio foi proibido, haja vista que a segurança dos servidores e estudantes deve ser prioridade.

8. Reforçamos que nunca houve interrupção no fornecimento de frutas e hortaliças nos
cardápios da alimentação escolar, e que há planejamento para um incremento na variedade de
produtos ofertados para o próximo exercício. Já encontra-se em andamento nessa Secretaria processo
licitatório para aquisição de frutas e hortaliças, nº 080.004.812/2017, bem como Chamada Pública em
fase de Pesquisa de Preços junto à EMATER, para o atendimento do exercício de 2018. 

9. A opção de se inserir apenas um sabor de iogurte é o seu custo financeiro, uma vez
que é mais elevado que o da bebida láctea. Como elencado anteriormente, a disponibilidade de
recursos financeiros é essencial no planejamento de compras e dos cardápios. Assim, optou-se por um
sabor de iogurte, sendo esse morango (por ser o mais vendido e consumido, aumentando a
concorrência do certame) e três sabores de bebida láctea, deixando a variedade de sabores dos
produtos lácteos adequada ao planejamento dos cardápios.

10. A oferta de leite integral em forma líquida é inviável, haja vista o custo logís co
aumentado e a necessidade de um maior espaço de armazenamento nas unidades escolares
(problema já relatado por esse Conselho). Desta feita, esta Diretoria optou pela oferta de leite integral
em pó, que garante a oferta de cálcio aos estudantes, e é o produto oferecido nos Programas de
Alimentação Escolar dos Estados com quan dade de alunos atendidos similar ou superior à do Distrito
Federal.

11. São atribuições do CAE, conforme Resolução CD/FNDE n° 26, de 17 de junho de
2013, art. 5° e art.35, in verbis:

Art. 5º Participam do PNAE:

III – o Conselho de Alimentação Escolar – CAE: órgão colegiado de caráter fiscalizador,
permanente, delibera vo e de assessoramento, ins tuído no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios; e

Art. 35 São atribuições do CAE, além das competências previstas no art. 19 da Lei
11.947/ 2009:
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I – monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e o cumprimento do disposto nos arts.
2º e 3º desta Resolução;

II – analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emi do pela EEx,
con do no Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON Online, antes da elaboração e do envio do
parecer conclusivo;

III – analisar a prestação de contas do gestor, conforme os arts. 45 e 46, e emi r Parecer
Conclusivo acerca da execução do Programa no SIGECON Online;

IV – comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria-Geral da União, ao
Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade iden ficada na execução
do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade
solidária de seus membros;

V – fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da
execução do PNAE, sempre que solicitado;

VI – realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a
participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;

VII – elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução; e

VIII – elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de acompanhar
a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem como nas escolas conveniadas e demais
estruturas pertencentes ao Programa, contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de
suas atribuições e encaminhá-lo à EEx. antes do início do ano letivo.

 

12. Considerando o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 que regulamenta o pregão,
na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências, art. 9º, in
verbis:

Art. 9o Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto
de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização;

II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente;

III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação;

IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;

V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se
refere aos prazos e às condições que, pelas suas par cularidades, sejam consideradas relevantes para
a celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração; e

VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

§ 1o A autoridade competente mo vará os atos especificados nos incisos II e III,
indicando os elementos técnicos fundamentais que o apóiam, bem como quanto aos elementos
con dos no orçamento es ma vo e no cronograma sico-financeiro de desembolso, se for o caso,
elaborados pela administração.

§ 2o O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de
propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos
métodos, estratégia de suprimento, valor es mado em planilhas de acordo com o preço de mercado,
cronograma sico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do
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contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e
sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

 

13. Considerando o Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o
Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, art. 8º, in verbis:

Art. 8º  A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:

I - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a compe ção ou a realização
do fornecimento, devendo estar refletida no termo de referência;

II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de
propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os
preços pra cados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de
execução do contrato;

III - a autoridade competente ou, por delegação de competência, o ordenador de
despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito da Administração, deverá:

a) definir o objeto do certame e o seu valor es mado em planilhas, de forma clara,
concisa e objetiva, de acordo com termo de referência elaborado pelo requisitante, em conjunto com a
área de compras, obedecidas as especificações praticadas no mercado;

b) justificar a necessidade da aquisição;

c) estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências de habilitação, as
sanções administra vas aplicáveis por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com
fixação dos prazos e das demais condições essenciais para o fornecimento; e

d) designar, dentre os servidores do órgão ou da en dade promotora da licitação, o
pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de apoio;

 

14. Como pode ser visualizado nas legislações vigentes, o CAE não é um órgão técnico e
responsável pela determinação das compras desta Secretaria, nem tão pouco pela aprovação dos
Termos de Referência. Desta feita, esta Diretoria entende que, seguindo as norma vas que regem a
matéria, não há necessidade que os processos de aquisição de gêneros alimen cios sejam
submetidos à análise e parecer desse Conselho.

15. O Responsável Técnico – RT é definido como o profissional nutricionista habilitado
que assume o planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação na área de alimentação e
nutrição, conforme Resolução CFN n° 465, de 23 de agosto de 2010. De acordo com essa
normativa, compete ao profissional nutricionista planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio
da alimentação escolar, além de planejar, orientar e supervisionar as a vidades de seleção,
compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos e par cipar do processo de
licitação para aquisição de gêneros alimen cios no que se refere à parte técnica (especificações,
quantitativos, entre outros).

16. Ainda na Resolução CD/FNDE n° 26/2013, que dispõe sobre o atendimento da
alimentação escolar no âmbito do PNAE, seu art. 12 determina que a coordenação das ações de
alimentação escolar será realizada por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade
técnica do Programa, ficando responsável pelo planejamento, elaboração, acompanhamento e
avaliação dos cardápios, acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimen cios, o preparo, a
distribuição até o consumo das refeições pelos escolares.
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17. Desta feita, uma vez que as a vidades de planejamento dos cardápios que definirão
os gêneros alimen cios que serão adquiridos para compor os cardápios do Programa de Alimentação
Escolar do Distrito Federal - PAE/DF são de responsabilidade exclusiva do nutricionista responsável
técnico pelo Programa, conforme descrito na legislação vigente, não compete ao CAE determinar quais
produtos serão ou não incluídos na alimentação escolar.

18. Por fim, cumpre esclarecer que nenhum dos gêneros alimen cios que se pretende
adquirir por meio do Sistema de Registro de Preços é considerado proibido pelas legislações a saber:
Resolução CD/FNDE n° 26/2013, Lei n° 5.146, de 19 de agosto de 2013 e Decreto n° 36.900, de 23 de
novembro de 2015.

Diante do acima exposto, prestados os devidos esclarecimentos, encaminhamos o
presente expediente a essa Coordenação para ciência e prosseguimento do feito.

KELEN CRISTIANE GONÇALVES PEDROLLO

Diretora de Alimentação Escolar

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por KELEN CRISTIANE GONCALVES PEDROLLO - Matr.
00308498, Diretor(a) de Alimentação Escolar, em 26/10/2017, às 17:23, conforme art. 6º, do
Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 3007467 código CRC= CA99B247.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional

Coordenação de Apoio Educacional

Despacho SEI-GDF  SEE/GAB/SIAE/CAED Brasília-DF, 26 de outubro de 2017

À Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional - SIAE,

 

Trata-se do Ofício nº 113/2017 – CAE/DF (2749796), no qual o Conselho de Alimentação
Escolar do Distrito Federal encaminha considerações acerca dos editais de licitação de gêneros
alimentícios para compor os cardápios da alimentação escolar .

Após os esclarecimentos prestados pela Diretoria de Alimentação Escolar, por meio
do Despacho (3007467), res tuímos a presente documentação a essa SIAE para ciência e
encaminhamentos pertinentes junto ao Gabinete desta SEEDF.

 

ELIZABETH RODRIGUES BENEDIK

Coordenadora de Apoio Educacional

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH RODRIGUES BENEDIK SIMOES - Matr.
0219788X, Coordenador(a) de Apoio Educacional, em 26/10/2017, às 18:51, conforme art. 6º,
do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 3010107 código CRC= 974FC759.
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SGAN 607 Projeção D - Ba i rro ASA NORTE - CEP 70.830-300 - DF

00080-00031608/2017-44 Doc. SEI/GDF 3010107
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional

Despacho SEI-GDF  SEE/GAB/SIAE Brasília-DF, 27 de outubro de 2017

Ao Gabinete,

Reportamo-nos ao  O cio nº 113/2017 – CAE/DF - 2749796, no qual o Conselho de
Alimentação Escolar do Distrito Federal encaminha considerações acerca dos editais de licitação de
gêneros alimentícios para compor os cardápios da alimentação escolar .

O expediente foi recebido nesta SIAE e submetido a Diretoria de Alimentação Escolar.

Com as informações daquela Especializada - 3007467, res tuímos a presente
documentação para encaminhamentos pertinentes junto ao Conselho de Alimentação Escolar.

 

                                                                 Julia Maria Rebello Madarino

                                                                   Subsecretária de Infraestrutura e Apoio Educação 

Documento assinado eletronicamente por JULIA MARIA REBELLO MANDARINO - Matr.
02337150, Subsecretário(a) de Infraestrutura e Apoio Educacional, em 27/10/2017, às 11:04,
conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 3015185 código CRC= AEA065E0.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete

Despacho SEI-GDF  SEE/GAB Brasília-DF, 06 de novembro de 2017

À Assessoria Jurídica-Legislativa,

 

Trata-se de O cio nº 113/2017 - CAE/DF, de 02/10/2017 ( 2759658), no qual solicita
revisão do planejamento de compras ins tucionais previstas para o ano de 2018, e ainda, requisita
que nos futuros processos de aquisição de gêneros alimen cios escolar sejam subme dos a análise
daquele Conselho.

Após os esclarecimentos prestados pela Diretoria de Alimentação Escolar, por meio do
Despacho nº 3007467, submeto os autos a essa Assessoria Jurídico-Legisla va com a finalidade de
subsidiar este Gabinete nas informações de competências do Conselho de Alimentação Escolar.

 

 

Clovis Lucio da F. Sabino

Secretário de Estado de Educação

Substituto

Documento assinado eletronicamente por CLOVIS LUCIO DA FONSECA SABINO - Matr.
02321041, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal - Substituto(a), em
16/11/2017, às 14:51, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 3174997 código CRC= B733D66A.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Assessoria Jurídico-Legislativa

Despacho SEI-GDF  SEE/GAB/AJL Brasília-DF, 01 de dezembro de 2017

INTERESSADO: Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal

ASSUNTO: Parecer técnico acerca dos editais de aquisição de alimentos

 

Senhora Chefe,

 

Trata-se de O cio nº 113/2017, encaminhado pelo Conselho de Alimentação Escolar do
Distrito Federal, no qual há solicitação de revisão do planejamento de compras ins tucionais para o
ano de 2018 relacionadas à alimentação escolar, bem como requerimento no sen do de que os
futuros processos de aquisição de gêneros da alimentação escolar sejam subme dos à análise prévia
daquele Conselho.

A Diretoria de Alimentação Escolar, após apresentar as jus fica vas técnicas para a
escolha dos itens da alimentação escolar em embalagem "pouch", em detrimento da embalagem
"lata" e tecer algumas considerações acerca da competência do Conselho de Alimentação Escolar,
entendeu que “não há necessidade que os processos de aquisição de gêneros alimen cios sejam
submetidos à análise e parecer desse Conselho” - sic (doc. 3007467).

O Gabinete do Senhor Secretário encaminhou os autos a esta Assessoria para análise e
manifestação quanto às competências do Conselho de Alimentação Escolar.

O art. 19 da Lei nº 11.947/2009, que trata sobre o atendimento da alimentação escolar
e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica, assim dispõe:

 

Art. 19. Compete ao CAE:

I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma

do art. 2o  desta Lei;

II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos des nados à alimentação
escolar;

III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições
higiênicas, bem como a aceitabil idade dos cardápios oferecidos;

IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emi r parecer conclusivo a
respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa.

 

O art. 2º da Lei nº 11.947/2009, a que o inciso I do art. 19 se refere, elenca as diretrizes
da alimentação escolar. Vejamos:

 

Art. 2o  São diretrizes da alimentação escolar:

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de
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alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos
alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos
alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa
etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de prá cas saudáveis de vida, na
perspectiva da segurança alimentar e nutricional;

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de
educação básica;

IV - a par cipação da comunidade no controle social, no acompanhamento das
ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para
garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada;

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incen vos para a aquisição de
gêneros alimen cios diversificados, produzidos em âmbito local e
preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares
rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de
quilombos;

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garan r segurança alimentar e
nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as
diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que
necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em vulnerabil idade
social.

 

No âmbito do Distrito Federal, a matéria é atualmente regida pelo Decreto nº
37.387/2016:

 

Art. 5º São atribuições e competências do CAE/DF:

I - monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e o cumprimento do disposto
nos arts. 2º e 3º da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26, 17 de junho de 2013;

II - analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, con do no
Sistema de Gestão de Conselhos - SIGECON Online/FNDE/MEC, emi do pela
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, antes da elaboração e do
envio do parecer conclusivo;

III - analisar a Prestação de Contas do PNAE, lançada pela Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, e emi r Parecer Conclusivo acerca da execução do
Programa no SIGECON Online;

IV - comunicar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF a
existência de irregularidades nos alimentos u lizados na alimentação escolar,
tais como vencimento de prazo de validade, deterioração, desvio e furtos;

V - comunicar aos órgãos de controle qualquer irregularidade iden ficada na
execução do PNAE, como Tribunais de Contas, à Controladoria- Geral da União, ao
Ministério Público e aos demais órgãos como FNDE, inclusive em relação ao apoio
para funcionamento do CAE, sob pena de responsabil idade solidária de seus
membros;

VI - fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da
execução do PNAE, sempre que solicitado;

VII - realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a
participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;

VIII - elaborar o Regimento Interno, observando o disposto da Resolução
CD/FNDE/MEC nº 26, 17 de junho de 2013; e

IX - elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de
acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem como nas
escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, contendo
previsão de despesas necessárias para o exercício de suas atribuições; e

X - reunir-se ordinariamente e extraordinariamente, na forma que surgir às
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X - reunir-se ordinariamente e extraordinariamente, na forma que surgir às
necessidades.

§ 1º Compete ao Presidente assinar o Parecer Conclusivo do CAE/DF.

§ 2º Em caso de impedimento legal do Presidente, o Vice-Presidente deve assinar o
Parecer Conclusivo do CAE/DF.

§ 3º O CAE pode desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os
Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional distrital e deverão observar as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional - CONSEA.

 

Dessa forma, assiste razão à Diretoria de Alimentação Escolar ao afirmar que “o
Conselho de Alimentação Escolar não é um órgão técnico e responsável pela determinação das
compras desta Secretaria, nem tão pouco pela aprovação dos Termos de Referência”.

Não obstante, a solicitação apresentada pelo CAE, por meio do O cio nº 113/2017,
salvo melhor juízo, não invade a competência dos órgãos técnicos desta Pasta, apenas solicita a
revisão do planejamento de compras ins tucionais para o ano de 2018, relacionadas à alimentação
escolar, e suscita a possibilidade de opinar previamente à deflagração do processo licitatório, cujo
objeto seja a aquisição de gêneros alimen cios, o que encontra amparo no rol de suas atribuições
legais.

 

É o entendimento sob exame.

 

Brasília, 1º de dezembro de 2017.

 

CLÁUDIA RODRIGUES

matrícula: 220687-0

 

 

APROVO o despacho retro por suas razões.

Ao Gabinete para conhecimento e deliberações subsequentes.

 

Brasília, 1º de dezembro de 2017.

 

HELLEN FALCÃO DE CARVALHO

Chefe da Assessoria Jurídico-Legislat iva

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ARAUJO SOUSA - Matr. 00306827,
Assessor(a), em 04/12/2017, às 15:27, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de
Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por HELLEN FALCAO DE CARVALHO - Matr. 02366746,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 06/12/2017, às 12:51, conforme art. 6º, do Decreto
n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 3689500 código CRC= 89ECABE4.
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