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APRESENTAÇÃO 

 

A presente cartilha tem por objetivo informar aos Diretores das unidades 
escolares da rede pública estadual e responsáveis pela alimentação de dados no 
SISTEMA SÉRIE ALIMENTAÇÃO, bem como aos demais interessados, quanto aos 
procedimentos e boas práticas de controle relacionados à prestação de serviços de 
preparo e distribuição da alimentação escolar nas unidades escolares onde foi 
implementado o modelo de fornecimento terceirizado. 

Para conhecimento dos envolvidos, o objeto da contratação abrange a 
“contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e 
distribuição da alimentação escolar, com o fornecimento de todos os gêneros 
alimentícios e demais insumos (material de limpeza, descartáveis, gás, etc), 
armazenamento, preparo e distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, provisão e reposição 
pela depreciação dos equipamentos, utensílios e móveis utilizados, limpeza e 
conservação das áreas abrangidas, bem como ações de educação alimentar e 
nutricional”, em conformidade com o Edital de Concorrência nº 026/2008 e seus 
anexos, licitação esta realizada pela Secretaria de Estado de Educação, com a 
finalidade de atender ao Programa de Alimentação Escolar nas Unidades de Ensino 
da Rede Pública Estadual de Ensino de Santa Catarina. 

A partir das visitas que estão sendo realizadas em decorrência do cumprimento 
do Programa de Auditoria nº 001/11 da Diretoria de Auditoria Geral – DIAG, 
Secretaria de Estado da Fazenda - SEF, observou-se a necessidade de elaboração 
desta Cartilha, visto a oportunidade de aperfeiçoar a fiscalização dos serviços 
prestados pelas Empresas Terceirizadas, o controle das refeições servidas e a 
inserção de dados no Sistema SÉRIE ALIMENTAÇÃO. 

 
SIGLAS UTILIZADAS: 
AMBIAL –  Projeto de natureza sócio-ambiental que objetiva atender alunos da 

rede pública estadual em municípios com IDH baixo, desenvolvendo a-
tividades educativas na comunidade escolar, visando amenizar o pro-
blema da fome, sob seus aspectos de desnutrição, subnutrição e des-
perdício de alimentos, considerando ainda a sustentabilidade ambien-
tal; 

ANVISA –  Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 
APP –  Associação de Pais e Professores; 
CFN –  Conselho Federal de Nutricionistas; 
CAE –  Conselho Estadual de Alimentação Escolar; 
CGU -  Controladoria Geral da União; 
DIAE - Diretoria de Apoio ao Estudante 
EPI –   Escola Pública Integrada; 
FNDE –  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 
GEALI –  Gerência de Alimentação Escolar/DIAE/SED; 
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar; 
SED –  Secretaria de Estado da Educação; 
TCE -  Tribunal de Contas Estadual 
TCU –  Tribunal de Contas da União 
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1. Visão Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar - (PNAE) 

 

O Programa atua buscando promover a saúde e a alimentação adequada e 
saudável nas escolas públicas a partir de uma abordagem baseada nos Direitos 
Humanos. Seu objetivo é o de contribuir com o crescimento e o desenvolvimento 
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos 
alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e 
nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais 
durante sua permanência em sala de aula. Além disso, o Programa busca fomentar 
a utilização de produtos da Agricultura Familiar, estimulando o desenvolvimento 
sustentável, impulsionando a vocação agrícola e a recuperação dos hábitos 
alimentares regionais. 

O PNAE tem como principal objetivo, segundo 
a Resolução nº 38/FNDE, atender no mínimo 30% 
(trinta por cento) das necessidades nutricionais 
diárias dos alunos das creches e escolas indígenas 
e das localizadas em áreas remanescentes de 
quilombos, e 20% (vinte por cento) para os demais 
alunos matriculados em creches, pré-escolas e 
escolas do ensino fundamental, respeitando os 
hábitos alimentares e a vocação agrícola da 
comunidade, contribuindo para o crescimento e 
desenvolvimento dos estudantes, a melhoria da 
aprendizagem e do rendimento escolar e a formação 
de bons hábitos alimentares.  

Nesse contexto, constituem princípios do PNAE: I) o direito humano à 
alimentação adequada, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos 
alunos; II) a universalidade do atendimento da alimentação escolar gratuita, a qual 
consiste na atenção aos alunos matriculados na rede pública de educação básica; 
III) eqüidade, que compreende o direito constitucional à alimentação escolar, com 
vistas à garantia do acesso ao alimento de forma igualitária; IV) a sustentabilidade e 
a continuidade, que visam ao acesso regular e permanente à alimentação saudável 
e adequada; V) o respeito aos hábitos alimentares, considerados como tais, as 
práticas tradicionais que fazem parte da cultura e da preferência alimentar local 
saudáveis; VI) o compartilhamento da responsabilidade pela oferta da alimentação 
escolar e das ações de educação alimentar e nutricional entre os entes federados, 
conforme disposto no art. 208 da Constituição Federal; e VII) a participação da 
comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios para garantir a execução do Programa. 

Em nível nacional, está previsto no orçamento do Programa para 2011 um 
investimento de R$ 3,1 bilhões para beneficiar 45,6 milhões de estudantes da 
educação básica e de jovens e adultos.  
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2. O mapa das contratações em Santa Catarina 

 

Segundo Anexo 01 do Edital de Concorrência nº 026/2008, da Secretaria de 
Estado da Educação – SED, foram quatro as empresas vencedoras da licitação (por 
lote) para prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação escolar no 
âmbito de Santa Catarina, de acordo com o mapa abaixo: 

 

 
FIGURA 1 - Mapa das contratações 

  

 

Em função do pagamento às empresas ser realizado por refeição oferecida, o 
controle das quantidades servidas é fator muito importante, a ser realizado em cada 
unidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

• LOTE 1 – Geraldo J. Coan e Cia Ltda. 

• LOTE 2 – Convida Alimentação Ltda, assumido     
pela Empresa Nutriplus Alim. e Tecnol. Ltda 

• LOTE 3 - Risotolândia Ind. Com. Al. Ltda 

• LOTE 4 – Nutriplus Alimentação e Tecnol. Ltda. 
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3. Gêneros Alimentícios 

 

A aquisição dos gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá obedecer ao 
cardápio planejado pelo nutricionista e será realizada, sempre que possível, no 
mesmo ente federativo em que se localizam as escolas (Lei nº 11.497/2009). 

O emprego da alimentação saudável e 
adequada, compreendendo o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura, as 
tradições e os hábitos alimentares saudáveis, 
contribui para o crescimento e o desenvolvimento 
dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar 
e deve ser um dos principais aspectos a serem 
fiscalizados pelos agentes envolvidos com a 
alimentação escolar. 

Nesse sentido, a Empresa Terceirizada deverá: 

a) preparar a alimentação com gêneros alimentícios necessários ao 
cumprimento do cardápio, comprovadamente de primeira qualidade, dentro do prazo 
de validade, de acordo com o Código Sanitário do Estado de Santa Catarina e o 
Código de Defesa do Consumidor e de acordo com as especificações técnicas do 
anexo IV do Edital, ao final desta Cartilha. 

b) manter amostras dos alimentos servidos por 72 (setenta e duas) horas, em 
recipientes e temperatura apropriados, nos locais onde foram preparados e servidos, 
de acordo com as normas da Vigilância Sanitária; 

c) realizar o transporte dos gêneros alimentícios para as Unidades Escolares 
em veículos adequados, de acordo com o Decreto n° 3 1.455/87 e a Portaria SMS n° 
027/03. 

 

4. Cardápios 

 

Os cardápios da alimentação escolar deverão ser 
elaborados pelo nutricionista responsável com utilização 
de gêneros alimentícios básicos (indispensáveis à 
promoção de uma alimentação saudável) respeitando-se 
as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a 
cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se 
na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na 
alimentação saudável e adequada. 

Assim, as práticas listadas abaixo, relacionadas com a elaboração, 
disponibilização e alteração de cardápios, deverão ser observadas pela Empresa 
Contratada: 

 



 8 

a) se houver interesse em acrescentar outros gêneros alimentícios além dos 
listados no Anexo V do Edital (ao final desta Cartilha), os mesmos deverão ser 
encaminhados para análise dos nutricionistas da GEALI, no prazo de 40 dias antes 
da vigência do cardápio em que os mesmos serão utilizados, justificando os motivos 
da introdução destes alimentos; 

b) caso ocorra necessidade de alteração de um dos cardápios ou de 
preparações, deverá a Empresa Terceirizada solicitar por escrito para a GEALI da 
SED. A nutricionista da GEALI, após análise, emitirá parecer quanto à alteração; 

 

 

 

 

 

 

c) a Empresa Terceirizada deverá oferecer cardápios específicos prevendo a 
inclusão de alunos portadores de Necessidades Alimentares Especiais, de acordo 
com a necessidade de cada Unidade Educativa, sem custo financeiro maior que os 
cardápios estipulados para os demais escolares. Os cardápios para escolares com 
alimentação especial serão elaborados junto com o nutricionista da GEALI e 
deverão, sempre que possível, ficar o mais próximo das refeições servidas a todos 
os escolares; 

d) a Empresa Terceirizada deverá respeitar os projetos especiais em âmbito 
municipal, estadual e federal, já desenvolvidos nas unidades escolares, que poderão 
ter inclusive, cardápios específicos autorizados pela SED, observados os cardápios 
constantes do edital, para a sua continuidade; 

f) todos os profissionais envolvidos deverão ser capacitados pela Empresa 
Terceirizada quanto à dieta alimentar adequada a cada caso específico de 
necessidade alimentar especial, como celíacos, diabéticos, intolerante à lactose, etc, 
com permanente vigilância aos gêneros alimentícios, preparo e utensílios utilizados. 

 

5. Distribuição das refeições e repetições 

 

Com relação à distribuição das refeições, 
caberá especial atenção ao controle das porções 
oferecidas aos alunos. 

 

A refeição deverá ser servida, pela Empresa 
Terceirizada, em buffet livre, observada a quantidade 
per capta e a qualidade dos cardápios, mediante  
controle do tamanho e repetições SOMENTE das 

O CARDÁPIO DEVE ESTAR AFIXADO NA ENTRADA DO  
REFEITÓRIO DIARIAMENTE,  

PARA CONHECIMENTO DOS ALUNOS,  
BEM COMO NO INTERIOR DA COZINHA,  

PARA CONHECIMENTO DAS MERENDEIRAS!!! 
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porções de CARNES, PÃES e LATICÍNIOS . As 
preparações compostas como risotos, feijoada, 
macarronada, terão buffet livre, SEM CONTAR A 
REPETIÇÃO como refeição fornecida. 

 

Além disso, ressalta-se que eventuais divergências entre o cardápio elaborado 
pela nutricionista e a alimentação efetivamente servida aos alunos deverão ser 
lançadas no SÉRIE ALIMENTAÇÃO, descrevendo o cardápio efetivamente servido 
no campo “DESCRIÇÃO DO CARDÁPIO” . No campo “OBSERVAÇÃO”  deve ser 
inserido o cardápio previsto, ou seja, o que era para ser servido segundo o cardápio 
disposto no Sistema. 

Já o campo “OCORRÊNCIAS”,  do Sistema SÉRIE ALIMENTAÇÃO, deve ser 
alimentado quando na escola não foi servida nenhuma alimentação por conta de 
algum problema, tais como: falta de merendeiras, falta de gás, falta de gêneros 
alimentícios, etc. 

 

   

 

 

 

 

 

No item 6 – “Controle do número de refeições” serão fornecidas sugestões para 
o efetivo controle das refeições e/ou repetições fornecidas. 

 
6. Controle do número de refeições fornecidas 

 

O controle do número de refeições deve ser 
uma tarefa de ambas as partes: contratada 
(Empresa Terceirizada) e contratante (Secretaria de 
Estado da Educação). Porém, no caso da 
alimentação escolar, o Diretor e demais integrantes 
da escola (supervisores, professores) são as 
pessoas mais interessadas na qualidade da 
alimentação dos alunos, para que haja um bom 
rendimento escolar. 

Além disso, são eles que estão na “ponta” do Programa de Alimentação 
Escolar juntamente com os alunos, participando do dia-a-dia do fornecimento da 
alimentação oferecida nas escolas pelas empresas contratadas, podendo e devendo 
atuar como verdadeiros “fiscais” da alimentação fornecida, além de serem, muitas 
vezes, os responsáveis pela alimentação do SISTEMA SÉRIE ALIMENTAÇÃO, que 

NÃO ESQUEÇA!!!! 
 

SÓ PODERÁ CONTAR COMO REPETIÇÃO PREPARAÇÕES QUE 
CONTENHAM CARNES, PÃES OU LATICÍNIOS! 

 
PREPARAÇÕES TAIS COMO RISOTOS, MACARRONADA E 
FEIJOADA, que contenham carnes na preparação, de forma 

COMPOSTA, NÃO CONTAM REPETIÇÃO! 
E CUIDADO: O ALUNO REPETIU SOMENTE A FRUTA, NUNCA 

CONTAR COMO REPETIÇÃO!!! 
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fornece à SED os números necessários para o pagamento das empresas 
contratadas, no que diz respeito à quantidade de refeições oferecidas em cada 
escola. 

 

 

 

 

 

Sendo assim, seguem algumas dicas de boas práticas relacionadas com o 
CONTROLE DA ALIMENTAÇÃO para auxílio dos envolvidos, de acordo com o que 
dispõe o edital de licitação e o contrato assinado pelas empresas terceirizadas: 

a) as planilhas de controle serão acompanhadas pela escola e pela Empresa 
Terceirizada; 

b) a escola deve providenciar para que o cardápio semanal e/ou diário seja 
afixado em local visível aos alunos, proporcionando a escolha do aluno em se 
alimentar, de acordo com sua preferência; 

c) a escola deve controlar o número de refeições por meio de distribuição de 
FICHAS, de preferência na secretaria da escola e no início das aulas ou intervalo, 
aos alunos que optarem por se alimentar no dia, observado o cardápio afixado, 
oferecendo fichas diferenciadas para as repetições, se houver controle de repetição 
para o cardápio do dia. Importante lembrar que existem cardápios que não deve 
haver controle de repetição (vide item 5 – Distribuição das refeições/repetições); 

d) no momento da alimentação, deve-se providenciar 
um recipiente para que os alunos depositem as fichas 
distribuídas, de preferência em uma urna lacrada 
(cadeado ou outro instrumento de lacre), onde somente o 
responsável pelo controle no SISTEMA SÉRIE 
ALIMENTAÇÃO possa ter acesso; 

e) diariamente, no horário das refeições, o responsável pelo controle e 
alimentação de dados no Sistema SÉRIE ALIMENTAÇÃO deve observar, organizar 
e instruir todos os alunos, ou seja, do primeiro até o último aluno a ser servido, para 
que possa constatar se todos que depositarem as fichas realizaram efetivamente a 
alimentação, inclusive as repetições, se for o caso; 

f) após todos os alunos realizarem a alimentação escolar, o responsável pela 
inserção dos dados no SISTEMA SÉRIE ALIMENTAÇÃO deve recolher as fichas 
para contagem; 

g) a inserção dos dados do número de refeições no SISTEMA SÉRIE 
ALIMENTAÇÃO deverá ser realizada diariamente pelo responsável de cada escola;  

h) ocorrendo qualquer divergência entre o 
cardápio fixado ao aluno e o cardápio servido pela 
Empresa Terceirizada, este fato deve ser informado 

COMPREENDERAM A RESPONSABILIDADE E A 
IMPORTÂNCIA DO DIRETOR E DEMAIS 

FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA NO PROCESSO DE 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO OFERECIDA PELAS EMPRESAS 
CONTRATADAS? 
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ao Sistema SÉRIE ALIMENTAÇÃO pelo responsável 
no item “DESCRIÇÃO DO CARDÁPIO ”, onde será 
inserido o cardápio que foi efetivamente servido na 
escola, devendo incluir, ainda, no item 
“OBSERVAÇÃO ” o cardápio que deveria estar 
sendo servido, segundo o cardápio informado pela 
SED; 

i) o responsável pela alimentação no Sistema SÉRIE ALIMENTAÇÃO deve dar 
ciência  diariamente à direção escolar e, ainda, divulgar no mural da escola o 
número de refeições servidas no dia anterior, e se for o caso, o número de 
repetições. 

 
7. Pessoal (Nutricionista, Merendeira e Equipe Técn ica) 

  

Para que os objetivos do PNAE sejam atingidos, além dos recursos materiais 
necessários, é indispensável que as atribuições do(a) nutricionista, das merendeiras 
e da equipe técnica sejam fielmente executadas. 

Nesse sentido, a Empresa Terceirizada deverá: 

a) executar os serviços com supervisão de Nu-
tricionista e/ou Responsável Técnico observando as 
condições de higiene e segurança no preparo dos 
alimentos; 

b) manter equipe técnica para orientação sobre 
os procedimentos de recebimento e armazenamento 
dos gêneros alimentícios, preparo e distribuição dos 
alimentos nas Unidades Escolares, assegurando a 
qualidade dos serviços e o alcance dos níveis nutri-
cionais desejáveis; 

c) registrar todas as visitas das nutricionistas e/ou responsável técnico , 
reclamações, bem como quaisquer ocorrências e encaminhar relatório quinzenal à 
Gerência de Alimentação Escolar; 

d) contratar e manter funcionários em número suficiente para garantir o bom 
funcionamento do Serviço de Alimentação e Nutrição, o cumprimento dos cardápios 
estabelecidos e todas as atividades correlatas; 

e) manter equipe volante no quadro operacional para substituição de pessoal, 
em eventuais ausências ao trabalho; 

f) supervisionar, treinar, qualificar e uniformizar o seu pessoal, observando a 
legislação trabalhista, previdenciária, assistencial e sanitária; 

g) manter durante a execução dos serviços equipe de profissionais nutricionis-
tas para supervisão, conforme exigência da Resolução CFN nº 358/2005; 

h) providenciar Atestado de Saúde específico para os Manipuladores de Ali-
mentos; 
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i) afastar os empregados cuja permanência no serviço for julgada inconvenien-
te, correndo por conta única e exclusiva da empresa quaisquer ônus legais, traba-
lhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa 
decorrer. Os empregados afastados deverão ser substituídos por outros, de catego-
ria profissional idêntica; 

j) acatar as determinações contratualmente estabelecidas e emanadas da fis-
calização por parte da GEALI/SED; 

k) fazer cumprir, pelo pessoal, as normas disciplinares e de segurança, através 
de recomendações ou de instruções escritas, e observar rigorosamente as normas 
de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

l) responder civil e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos 
materiais e/ou pessoais causados à Escola, seus empregados e/ou terceiros, como 
conseqüência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus 
empregados, incluindo intoxicação alimentar causada aos comensais. 

A seguir listamos as atribuições específicas das merendeiras e das 
nutricionistas, disponibilizadas pelas Empresas Terceirizadas. 

 

7.1. Atribuições específicas das Merendeiras 

 

a) coordenar os trabalhos dentro da cozinha e 
do refeitório; 

b) executar, sob supervisão, os serviços 
inerentes ao preparo e distribuição dos alimentos, 
selecionando produtos, preparando refeições e 
distribuindo-as aos alunos; 

c) preparar e servir nas escolas, dentro dos horários previstos, nas quantidades 
e temperaturas exigidas, as diversas refeições pré-estabelecidas; 

d) adequar a quantidade de alimentação a ser preparada ao consumo exigido; 

e) receber, conferir, armazenar e controlar o consumo de alimentos e demais 
materiais utilizados no seu preparo, prestando contas, diariamente, dos cardápios, 
número de refeições e consumo verificados em formulário próprio; 

f) zelar pela higiene dos locais de armazenamento, conservação e preparo das 
refeições, limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao 
trabalho; 

g) usar uniforme completo, limpo, passado e costurado; 

h) usar calçados fechados;  

i) manter as unhas curtas, limpas e sem esmalte; 

j) não usar adereços (anéis, pulseiras e similares); 

k) lavar as mãos sempre que iniciar cada tarefa; 
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l) não pentear os cabelos na cozinha e suas dependências;  

m) não comercializar nenhum objeto ou alimento no ambiente de trabalho; 

n) não fumar na cozinha e suas dependências; 

o) não deixar entrar na cozinha pessoas estranhas e sem touca de proteção 
para os cabelos; 

p) os funcionários da terceirizada poderão comer o mesmo alimento das 
crianças, ficando proibida a preparação de outras refeições. Em caso de alguma 
exceção, por motivos alheios, fazer observação no formulário próprio; 

q) não permitir a retirada de alimentos ou sobras das 
unidades por pessoas estranhas e funcionários. As sobras 
de alimentos deverão ser inutilizadas; 

r) controlar a qualidade e quantidade dos gêneros alimentícios, conferindo-os 
ao recebê-los e assinando documento próprio que deverá ser conferido e assinado 
também por um funcionário da unidade designado pela direção. Nenhum gênero 
poderá sair da unidade sem o mesmo procedimento; 

s) cumprir as normas do Manual de Boas Práticas. 

 

A seguir, segue um quadro com o NÚMERO MÍNIMO DE MERENDEIRAS, a 
ser disponibilizado pela Empresa Terceirizada, segundo o Edital de licitação: 

 
 

NÚMERO DE ALUNOS N° DE TURNOS N° DE MERENDEIRAS 
até 100 alunos 2 1 
até 100 alunos AMBIAL ou EPI 2 2 
de 101 alunos até 300 alunos 2 2 
de 101 alunos até 300 alunos 3 3 
de 101 alunos até 500 alunos AMBIAL ou EPI 2 3 
de 301 alunos até 500 alunos 2 3 
de 301 alunos até 500 alunos 3 4 
de 301 alunos até 500 alunos AMBIAL ou EPI 2 4 
de 501 alunos até 1000 alunos 2 4 
de 501 alunos até 1000 alunos 3 6 
de 501 alunos até 1000 alunos AMBIAL ou EPI 2 5 
acima de 1.000 alunos 2 6 
acima de 1.000 alunos 3 7 

QUADRO 1 – Número mínimo de merendeiras 

 

7.2. Atribuições específicas das Nutricionistas da Terceirizada 

  
 

a) Executar a previsão de gêneros alimentícios de a-
cordo com a programação alimentar, os cardápios e 
análise nutricional elaborados pela SED, observando 
a adequação às faixas etárias e aos perfis epidemio-
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lógicos da população atendida, respeitando os hábi-
tos alimentares de cada localidade (modo de prepa-
ro regional), e a utilização de produtos da região;  
 

b) Calcular a previsão de gêneros por escola de acordo com os parâmetros nu-
tricionais para atendimento da clientela com base nos per captas médios por 
faixa etária e a  adesão da preparação, avaliação nutricional e necessidades 
nutricionais específicas, definindo a quantidade e qualidade dos alimentos, 
obedecendo aos Padrões de Identidade e Qualidade do Anexo IV do edital 
026/2008 e a legislação vigente para alimentos, conforme prevê a Resolução 
nº 38/FNDE, de 16 de julho de 2009; 

 
c) Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armaze-

namento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e 
conservação dos produtos, observadas sempre as boas práticas higiênicas e 
sanitárias; 
 

d) Quando indicado pela SED deverá acompanhar 
e viabilizar a aplicação de testes de aceitabilida-
de junto à clientela, quando da introdução de a-
limentos atípicos ao hábito alimentar local ou da 
ocorrência de quaisquer outras alterações ino-
vadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para 
avaliar a aceitação dos cardápios praticados, 
observando parâmetros técnicos, científicos e 
sensoriais reconhecidos e realizando análise es-
tatística dos resultados; 

 
e) Estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências 

associadas à nutrição, e adequar e executar os cardápios de acordo com as 
necessidades alimentares especiais;  
 

f) Colaborar quando requisitado pela SED na elaboração do Plano de Trabalho 
Anual do Programa de Alimentação Escolar; 

 
 
g) Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para o Serviço de Alimenta-

ção Escolar de cada unidade escolar; 
 

h) Propor e executar projetos de educação alimentar e nutricional para a comu-
nidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental; 

 
i) Articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o 

planejamento de atividades lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutri-
ção; 

 
j) Quando solicitado interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no 

exercício de suas atividades; 
 

k) Participar do processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros ali-
mentícios, segundo os padrões de identidade e qualidade, a fim de emitir pa-
recer técnico, com o objetivo de estabelecer critérios qualitativos para a parti-
cipação dos mesmos no processo de aquisição dos alimentos; 
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l) Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e 

suas organizações, de forma a conhecer a produção local e propor e inserção 
desses produtos nos cardápios.  
 

m) Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio e disponi-
bilizar para SED, GERED e Comunidade Escolar. 

 
n) Orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armaze-

namento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e 
utensílios da instituição e dos fornecedores de gêneros alimentícios; 
 

o) Disponibilizar ao gestor escolar informações referentes ao processo de pro-
dução de refeições; 

 
p) Participar do recrutamento, seleção e capacitação de pessoal (merendeiras) 

do Programa de Alimentação Escolar; 
 

q) Participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar, 
controlar e executar cursos, pesquisas e eventos; 

 
r) Comunicar os responsáveis legais, quando da existência de condições impe-

ditivas de boa prática profissional ou que sejam prejudiciais à saúde da coleti-
vidade, do Programa de Alimentação Escolar; 
 

s) Participar das reuniões convocadas pela Gerência de Alimentação Escolar; 
 

t) Zelar para que, na capacitação específica de cozinheiros(as), assim entendi-
dos os manipuladores de alimentos da alimentação escolar, sejam observa-
das as normas sanitárias vigentes; 
 

u) Outras atribuições poderão ser desenvolvidas, de acordo com a necessidade, 
complexidade do serviço e disponibilidade da estrutura operacional do Pro-
grama de Alimentação Escolar. 

 
 
OBSERVAÇÕES:  
    

� O nutricionista deverá ter veículo individual para supervisão (particular ou da 
Empresa); 

� Além da supervisão matutina e vespertina, deverá haver supervisão no perí-
odo noturno. 

 
 
  NÃO É PERMITIDO AO NUTRICIONISTA DA EMPRESA TERCEIR IZADA: 
 

� Fazer serviços de entrega e recolhimento de hollerites, vales transporte, car-
tão de ponto, uniformes e similares; 

� Transportar gêneros alimentícios e utensílios no veículo utilizado para super-
visão; 

� Entrar e/ou sair da unidade escolar sem se apresentar à Direção ou funcioná-
rio responsáveis pelo período; 
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8. Uniforme 

 

A Empresa Terceirizada deverá fornecer e 
manter uniforme para todos os funcionários do 
Serviço de Alimentação, de acordo com o seguinte 
padrão mínimo: 

a) uniforme completo para inverno e verão (tecido adequado), inclusive meias e 
sapatos; 

b) uniforme para gestantes para inverno e verão (tecido adequado), inclusive 
meias e sapatos; 

c) botas de borracha; 

d) toucas descartáveis para visitas e fornecedores. 

 

9. Disponibilização mínima de equipamentos, utensíl ios e materiais descartá-
veis 

 

Em relação às obrigações da Empresa Terceirizada 
no que diz respeito aos equipamentos e utensílios e 
demais materiais que serão utilizados na cozinha e 
refeitório, segue abaixo o que reza o edital e o contrato 
assinado: 

a) disponibilizar jarras de material adequado para servir alimentos líquidos 
como sucos, vitaminas e achocolatado; 

b) substituir os utensílios de plástico por pratos, canecas e potes (para servir 
biscoitos, cremes, flocos de cereais, etc) de vidro temperado incolor; 

c) abastecer as escolas de período integral  com balcões térmicos com seis 
cubas; 

d) abastecer as escolas com talheres: garfos, facas e colheres de sopa e 
sobremesa de aço inoxidável; 

e) disponibilizar talheres para servir os alimentos como concha, colheres e 
garfos; 

f) todos os materiais de proteção e segurança, indispensáveis para a execução 
dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de 
pessoas empregadas; 

g) disponibilizar os equipamentos e utensílios necessários para a produção e 
distribuição das refeições em cada Unidade Escolar; 

h) efetuar o conserto e manutenção preventiva e corretiva dos utensílios e 
equipamentos, devendo devolvê-los em boas condições de uso no final do contrato; 
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i) repor os utensílios ou equipamentos extraviados, danificados ou pela 
depreciação com o uso, de propriedade da SED ou da APP, por culpa ou dolo de 
seus empregados; 

j) nas instalações das escolas em que os serviços serão prestados e que 
estejam em desacordo com as normas da Vigilância Sanitária, deverão sofrer as 
adequações necessárias, mantendo as áreas de preparo e distribuição das refeições 
em bom estado de conservação, incluindo-se desentupimento de tubulações e 
infiltrações, com ônus para a empresa; 

k) manter o abastecimento de gás para o preparo das refeições, sem ônus para 
a contratante; 

 

Segue abaixo os UTENSÍLIOS MÍNIMOS que a 
Empresa Terceirizada deverá providenciar para o 
pré-preparo, preparo, distribuição da alimentação 
escolar, segundo consta no Edital de licitação: 

 

Descrição de UTENSÍLIOS para o pré-preparo e prepar o dos alimentos QUANTIDADE 
3 Abridor de lata reforçado de inox 03 peças 
Assadeira de alumínio, Nº 5 (46 x 32 x 6 cm). 06 peças. 
Caçarola de alumínio Nº 45. Tipo Hotel, com alças laterais e tampa. 03 peças p/ cada 300 

refeições por período 
Caldeirão de alumínio Nº 40. Tipo Hotel, com alças laterais e tampa. 02 peças para cada 300 

refeições por período. 
Caçarola Nº 50 02 peças 
Caneca de alumínio, Nº 20. Tipo Hotel, com bico e cabo de madeira. 02 peças 
Colher de altileno, 40 cm de comprimento. 02 peças 
Descascador de legumes manual com lâmina de aço inoxidável e cabo de plásti-
co ou inox 

03 peças 

Escorredor de arroz, em alumínio, com 40 cm de diâmetro, com pé e alças late-
rais. 

01 peça 

Escorredor para macarrão de alumínio, com 40 cm de diâmetro, com pé e alças 
laterais. 

02 peças 

Espremedor de alho em alumínio reforçado 02 peças 
Faca de corte (Linha Profissional). Lâmina de aço inoxidável, com aproximada-
mente 17 cm de comprimento. Cabo em material plástico de alta resistência. 

02 peças 

Faca de corte (linha Profissional). Lâmina de aço inoxidável, com aproximada-
mente 14 cm de comprimento. Cabo em material plástico de alta resistência. 

02 peças 

Faca de serra (linha Profissional). Lâmina de aço inoxidável, com aproximada-
mente 20 cm de comprimento. Cabo em material plástico de alta resistência. 

02 peças 

Garfo tridente para arroz, com 60 cm de comprimento. 01 peça 
Jarra medidora para líquidos 02 peças 
Kit de medidas para sólidos (gramas, xícara, copo, colher de sopa, etc.). 01 peça 
Monoblocos de polietileno para sanitizar legumes e frutas, cor branca. 06 peças 
Pá de altileno, com 60 cm de comprimento. 03 peças 
Panela de pressão, capacidade 12 litros, tipo original Clock. 03 peças 
Panela de pressão de 20 litros 01 peça 
Peneira plástica com 30 cm de diâmetro 02 peças 
Picador de legumes grande 01 peça 
Ralador reforçado de inox – 04 faces 02 peças 
Tábua de altileno (500 x 300 x 15 mm) 04 peças (2 brancas e 2 

verdes)  
Descrição de UTENSÍLIOS para a distribuição das ref eições QUANTIDADE  

Caixa organizadora vazada com tampa, Max, cor laranja (lrc) e verde (vdc), tipo 
marca Coza, para servir pães e frutas 

15 peças 
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Caneca de vidro temperado, transparente. O número de refeições 
do maior período + 15% 

Colher para arroz, em inox, para servir. 06 peças 
Colher de mesa de inox, tipo marca Hércules 300 O número de refeições 

do maior período + 15% 
Concha de inox com 7cm diâmetro e cabo com 16 cm, para Self-Service 04 peças 
Concha de inox com16 cm de diâmetro e cabo de 50cm, com gancho. 02 peças 
Concha de inox com 9 cm de diâmetro e cabo  de 30cm, com gancho. 02 peças 
Escumadeira de inox com 10,5 cm de diâmetro e cabo com 30 cm, com gancho. 02 peças 
Escumadeira de inox com 16 cm de diâmetro e cabo com 50 cm, com gancho. 02 peças 
Garfo de mesa, em aço inox, tipo marca Hércules 300 O número de refeição do 

maior período + 15% 
Faca de mesa, em aço inox, tipo Hércules 300  
Jarra plástica de aprox. 2 litros, com tampa, cor laranja (lr) e verde (vd), tipo mar-
ca Coza.   

08 peças 

Pegador de massa ou salada com garras, em aço inox 210mm x 50mm, tipo Tra-
montina 

04 peças 

Porta talher horizontal com tampa para armazenamento. 08 peças 
Porta talher vertical azul (az), para Self-Service, tipo marca Coza 08 peças 
Prato de vidro, tipo Duralex, fundo e raso,transparente O número de refeições 

do maior período + 15% 
Pote de sobremesa de vidro temperado, transparente O número de refeições 

maior período + 15% 
Monobloco para devolução de pratos, cor branca. 04 peças 
Monoblocos para devolução de canecas, cor branca. 04 peças 
Monobloco para devolução de talheres, cor branca. 02 peças 
Monobloco com tampa (40x29x12 cm), cor branca, para servir alimentos (ou mai-
or, caso necessário). 

08 peças 

Descrição de UTENSÍLIOS diversos QUANTIDADE 
Balde plástico, capacidade 20 litros. 02 peças 
Escorredor de pratos grande. 8 peças 
Lixo plástico, capacidade 60 litros, com tampa lisa, pedal de metal e rodinhas. 02 peças 
Pá para lixo de plástico. 02 peças 
Recipiente com tampa para armazenar luvas descartáveis e sacos de amostra, 
ref 10902, cor azul (az) e laranja (lrc), marca Coza. 

02 peças 

Tesoura multiuso 8 polegadas, ref:25922/108, linhas tesouras tradicionais, marca 
Tramontina. 

01 peça 

QUADRO 2 – Mínimo de utensílios a serem disponibili zados pela Terceirizada 

 

Além dos utensílios, a Empresa Terceirizada 
deverá fornecer, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES 
EQUIPAMENTOS: 

 
- balcão Térmico com seis cubas; 

- balança tipo Plataforma (escolas com mais de 300 alunos); 

- batedeira industrial de 06 a 12 litros; 

- espremedor de frutas industrial; 

- liquidificador industrial, capacidade 10 litros; 

- fogão industrial, a gás, com 04 queimadores duplos e forno inferior. Acima de 400 refeições por perío-
do, o fogão deve ter 06 queimadores e forno inferior; 

- freezer, capacidade 410 a 510 litros; 

- refrigerador industrial, com 04 portas; 

- arquivo de aço para guarda de documentos; 

- filtro na torneira da cozinha das unidades que não possuem filtro central; 

- instalação de gás (cilindros, válvulas e tubulação externa); 

- armário para guarda de pertences dos cozinheiros (roupa, sapato, bolsa, etc); 
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- balança digital para pequenas quantidades (1 grama a 1 Kg); 

- termômetro mecânico digital, capacidade aprox. –30ºC a 200ºC; 

- mesa de inox sobre rodízio, com trava e 2 prateleiras inferiores. Medidas 100cm de comprimento x 
60cm de largura x 90cm de altura. Distância entre as prateleiras 25cm; 

- mesas e bancos para refeitório de fórmica branca (de acordo com o número de alunos que utilizam as 
refeições escolares); 

- regularizar parte elétrica e hidráulica das instalações da cozinha e despensa, caso seja necessário. 

QUADRO 3 – Mínimo de equipamentos a serem disponibi lizados pela Terceirizada 

Além dos utensílios e equipamentos já listados, a Empresa Terceirizada deverá 
fornecer, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MATERIAIS DESCARTÁVEIS , em 
quantidade suficiente, conforme Edital de licitação: 

 

- guardanapos de papel (24 x 24 cm); 
- luvas de borracha; 
- luvas descartáveis; 
- luvas térmicas; 
- copos descartáveis para sobremesa (100 ml); 
- saco de papel para lanche; 
- saco estéril para coleta de amostra; 
- máscara descartável; 
- papel manteiga; 
- papel toalha não reciclado; 
- saco de lixo de 60 litros; 
- saco cristal; 
- saco picotado; 
- filme plástico; 
- papel alumínio; 
- copos descartáveis para água (250 ml) (em caso de falta de água); 
- pratos e talheres descartáveis para comemorações. 

QUADRO 4 – Mínimo de materiais descartáveis, a sere m disponibilizados pela Empresa Terceirizada 

 

10.Limpeza e higiene da cozinha e demais dependênci as 
 

De forma simplificada, higiene pode ser 
considerada o ato de retirar impurezas de um corpo, 
objeto ou local, ou seja, limpeza e asseio. Mas, em 
um sentido mais amplo, ela engloba todos os hábitos 
e condutas padronizadas que possam auxiliar a 
prevenir doenças e a manter a saúde do homem, 
seja individual ou coletiva. Portanto, em um 
ambiente de elaboração de alimentos a higiene se 
faz necessária não somente nos alimentos 
elaborados e na matéria-prima que os compõem, 
mas também em todos os elementos envolvidos 
nesse ambiente. Assim, a busca por melhorias nos 
padrões de higiene adotados na cozinha deve ser 
constante. 
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A partir dessa premissa, foram introduzidas algumas obrigações que dizem 
respeito à higiene e limpeza dos locais que envolvem a manipulação de alimentos 
que devem ser exigidas da empresa contratada, tais como: 

a) disponibilizar sabonete líquido, toalha de papel descartável e lavatório, para 
higiene das mãos dos manipuladores de alimentos; 

b) manter a limpeza das instalações, dos utensílios e equipamentos utilizados 
de acordo com as normas da Vigilância Sanitária aplicáveis à matéria; 

c) observar todos os procedimentos relacionados à manipulação dos gêneros, 
preparo e distribuição das refeições em conformidade com as normas da Vigilância 
Sanitária, de acordo com os dispositivos legais e regulamentares aplicáveis; 

d) efetuar, sempre que necessário e rotineiramente, 
a desratização e desinsetização das áreas de 
armazenamento, preparo e distribuição das refeições nas 
Unidades Escolares, de acordo com a RDC 216/2004 
ANVISA (neste caso, deve a empresa realizar este 
procedimento duas vezes por ano, devendo o 
comprovante estar em lugar visível, na cozinha); 

e) realizar limpeza da caixa d’água e filtros da cozinha 
duas vezes por ano, sendo que o comprovante deverá ficar 
em lugar público; 

f) fornecer material de limpeza e sanitização para a higiene pessoal, dos 
alimentos, e das instalações, utensílios e equipamentos das áreas de 
armazenamento, preparo e distribuição das refeições (refeitório); 

g) os alimentos devem ser preparados nas cozinhas da Unidade Escolar no 
mesmo dia e período de consumo, assegurando as normas de higiene e 
conservação, sendo que não poderão ser aproveitados alimentos de um período 
para outro; 

h) segundo o contrato, é atribuição da 
CONTRATADA a limpeza e conservação de todas 
as áreas de manipulação e distribuição da 
alimentação escolar, incluindo as áreas de preparo, 
armazenamento e distribuição aos alunos (refeitório), 
incluindo-se o desentupimento de tubulações e 
infiltrações, com ônus para a empresa; 

i) manter amostras dos alimentos servidos por 72 (setenta e duas) horas, em 
recipientes e temperaturas apropriados, nos locais onde foram preparados e 
servidos, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. 

 

A partir das obrigações já citadas, o contrato prevê o MÍNIMO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA/HIGIENE NECESSÁRIOS , que devem ser disponibilizados pela 
Empresa Terceirizada, conforme a seguir: 
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ITEM PRODUTO MARCAS 
01 Detergente Líquido Neutro Ipê, Minerva, Odd, Limpol, Minuano. 
02 Esponja Dupla Face Scott Britte, Bom Bril, Betamin 
03 Sabão em Pó Omo, Brilhante, Minerva, Ariel, Surf. 
04 Sabão em Pedra Ipê, Minerva, Minuano. 
05 Água Sanitária Qboa, Brilhante, Candura. 
06 Álcool Cooper Alcool 
07 Multi Uso Veja, Brilhante, Ajax, Bay Clin. 
08 Vassoura Em Aberto 
09 Rodo Em Aberto 
10 Escova para Pia Em Aberto 
11 Pano de Chão Em Aberto 
12  Rodo para Pia Em Aberto 
13 Limpa Alumínio Em Aberto 
14 Hipoclorito Em Aberto 

QUADRO 5 – Mínimo de materiais de limpeza e higiene  a serem disponibilizados pela Empresa 
Terceirizada 

 

Além da obrigação de fornecer os materiais 
de limpeza e higiene, a empresa tem o dever de 
elaborar o Manual de Boas Práticas de 
Manipulação , de acordo com o modelo e as normas 
da Vigilância Sanitária, adequando-o ao serviço de 
alimentação de cada Unidade Escolar.  

 

O MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DEVE FICAR  À 
DISPOSIÇÃO NA COZINHA! 

 
 
11. Projetos de Alimentação Escolar e Ações Educati vas 

 

O contrato assinado com a SED prevê que a Empresa Terceirizada deverá 
respeitar e atender aos projetos já existentes em cada escola. Estes poderão, 
inclusive, ter cardápios diferenciados específicos autorizados pela SED, observados 
os cardápios constantes do edital (os cardápios possíveis estão dispostos no Anexo 
V do Edital, ao final desta Cartilha). 

Exemplos destes projetos já existentes em 
diversas escolas da rede pública estadual: Projeto 
de Alimentação Agroecológica – “Sabor Saber”; 
Projeto “Mais Frutas na Escola”; o Projeto AMBIAL e 
o Projeto EPI. Todos esses projetos possuem o 
escopo de oferecer aos alunos produtos de melhor 
qualidade e poder nutritivo, incentivando o 
desenvolvimento de mais produtores orgânicos para 
frutas, verduras e legumes, conforme estabelece a 
Lei Estadual nº 12.282, de 18 de junho de 2002.  
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Além de ter o dever de manter os projetos já existentes, a empresa contratada 
deve estabelecer um cronograma de ampliação de tais projetos, dando prioridade à 
compra de alimentos orgânicos produzidos na região e, sempre que possível, 
diretamente de produtores e associações de pequenos produtores familiares. 

 

Outra obrigação das empresas contratadas, em conformidade 
com o contrato assinado, é desenvolver NO MÍNIMO UMA VEZ 
POR SEMESTRE, uma ação educativa relacionada à 
Educação Alimentar para a comunidade escolar, através de 
projeto previamente discutido e aprovado pela Gerência de 
Alimentação Escolar – GEALI, da SED. 

 

12. Condições de Pagamento 

 

Em relação às condições de pagamento, caberá à SED 
pagar à Empresa Terceirizada o preço unitário por REFEIÇÃO 
fornecida aos alunos. O pagamento será realizado 
mensalmente de acordo com o número de alimentações 
servidas e incluídas no Sistema SÉRIE ALIMENTAÇÃO 
mediante apresentação de documentos fiscais, sendo que o 
valor deverá ser idêntico ao resultante de todas as 
refeições/alunos servidos do mês disposto no Sistema, 
multiplicado pelo preço unitário contratado. 

Além disso, existem outras condições impostas 
pelo contrato, a saber: 

a) em havendo divergência entre a contagem 
realizada pela Empresa Terceirizada e a realizada 
pela contratante, prevalecerá a medição feita pela 
contratante, até que for comprovado pela Empresa 
Terceirizada a exatidão de sua contagem; 

b) no caso de ser fornecido cardápio sem dois ou mais componentes dele 
integrantes, não será efetuado pagamento algum por conta desse fornecimento. 
Caso falte um dos componentes a empresa será advertida para cumprimento das 
exigências do contrato. 

c) suspender o pagamento até a sua regularização, quando 
foram detectados problemas na inspeção realizada pela SED, 
que não estiverem em conformidade com o estabelecido na 
legislação vigente e no contrato firmado, referentes à inserção 
dos dados à mão de obra e alimentos; 

d) descontar nas faturas o valor correspondente às multas que eventualmente 
forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais. 

Para que a SED possa ter as informações necessárias para efetuar os 
pagamentos, o responsável designado na escola deve EFETUAR DIARIAMENTE A 
ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA SÉRIE ALIMENTAÇÃO , preenchendo 
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os cardápios, as ocorrências, a quantidade de refeições servidas por turno e o tipo 
de refeição servida, conforme exige o Manual do Sistema Série Alimentação, anexo 
ao final desta Cartilha. 

 

13. Obrigações da SED 

 

Até aqui listamos diversas obrigações por parte da Empresa Terceirizada, no 
entanto, o contrato firmado reserva uma cláusula específica para tratar das 
obrigações da contratante (SED), devendo dar condições necessárias para que a 
Empresa Terceirizada possa desenvolver seus trabalhos, além de fiscalizar o 
cumprimento do contrato. Em suma a SED, por através da DIAE/GEALI deve: 

a) assegurar o espaço físico na unidade escolar para funcionamento dos 
serviços da terceirizada; 

b) elaborar os cardápios a serem executados pela Empresa Terceirizada, bem 
como analisar as solicitações e dar autorizações referentes às alterações de 
cardápio; 

c) elaborar cardápios para atender escolares com necessidades especiais; 

d) fiscalizar a substituição e abastecimento das cozinhas com os utensílios e 
equipamentos especificados no edital, bem como fiscalizar os serviços, 
processamento e distribuição das refeições, solicitando à Empresa Terceirizada, 
sempre que achar conveniente, informações sobre seu andamento; 

e)  exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à 
quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as 
disposições do contrato firmado; 

f) realizar inspeções às unidades de alimentação e nutrição, bimestralmente ou 
quando julgar necessário, aplicando um Relatório de Inspeção; 

g) quando, verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do 
contrato, a fiscalização da SED deverá tomar as providências legais e contratuais 
cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no contrato e na Lei 
Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores; 

A ação ou omissão total ou parcial da SED não eximirá a Empresa Terceirizada 
da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica. 

Ainda, a inspeção por parte da GEALI não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese as responsabilidades da Empresa Terceirizada em eventual falta que venha 
a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização. 

 

 

 

 

A SED, por intermédio da GEALI/DIAE pode rá  
solicitar, a qualquer momento, a introdução de  

gêneros alimentícios não listados no ANEXO V do Edital,  
em substituição a outros itens constantes no cardáp io, 
devendo ser obrigatoriamente acatado pela EMPRESA 

TERCEIRIZADA, sob pena de  
descumpr imento d o contrato assinado . 
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14. Rescisão e Penalidades 

 

Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, 
o não cumprimento por parte da Empresa Terceirizada das obrigações assumidas 
contratualmente, ou ainda, o descumprimento aos preceitos legais pertinentes, serão 
aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei n° 
8.666/93, as seguintes penalidades: 

a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade, para as quais tenha a Empresa Terceirizada concorrido diretamente; 

b) multa de 0,02 % (dois centésimo por cento) 
ao dia, calculada sobre o faturamento diário da 
unidade escolar, para a merenda distribuída com 
atraso, até o 20° (vigésimo) dia, após o que deverá  
ser rescindido o contrato, e aplicadas as penalidades 
cabíveis, 

c) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de 
inexecução total do contrato, que enseje a rescisão do mesmo; 

d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal da escola, 
quando a Empresa Terceirizada prestar informações inexatas ou criar embaraços à 
fiscalização; 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal da unidade 
escolar, quando a Empresa Terceirizada executar o objeto contratual em desacordo 
com as normas e especificações técnicas aplicáveis; 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal da unidade 
escolar, quando a Empresa Terceirizada desatender as determinações emanadas 
pela SED; 

As penalidades previstas têm caráter de sanção administrativa, porém a sua 
aplicação não exime a Empresa Terceirizada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à unidade escolar. 

 

 

15. Controle de Qualidade 

 

Para que haja um adequado controle de qualidade na alimentação fornecida, o 
contrato firmado com a Empresa Terceirizada prevê que a SED realize inspeções 
nas unidades escolares bimestralmente ou quando essa as considerar necessárias. 
A SED deve, ainda, realizar a coleta de amostras de alimentos por uma equipe que 
fará a inspeção na escola para verificação da qualidade dos gêneros alimentícios, de 
acordo com a legislação vigente e especificações técnicas. A amostra lacrada será 
enviada ao laboratório para as referidas análises. 
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Quando a análise de um ou mais gêneros estiver em desacordo com os 
parâmetros exigidos, a Empresa Terceirizada deverá substituir o lote de alimentos 
em todas as escolas que tiverem estoque daquele alimento. Enquanto não houver 
substituição do lote de alimentos com defeito, o pagamento deverá ser suspenso. 

Os custos das análises laboratoriais serão de responsabilidade da Empresa 
Terceirizada. 

 

16. Fiscalizações 

 

O Programa de Alimentação Escolar é 
fiscalizado por diversos órgãos competentes, 
justamente porque são utilizados recursos 
financeiros do Governo Federal, por intermédio de 
repasses aos Estados, e do Governo Estadual. 

Cabe destacar que o contrato firmado com as Empresas Terceirizadas é 
fiscalizado pela GEALI/DIAE, já os recursos aplicados no referido Programa são 
fiscalizados pelos órgãos federais e estaduais competentes. 

 

16.1. Do Contrato 

A SED, por meio da GEALI/DIAE, conforme exposto no item 13 desta Cartilha, 
tem a obrigação de fiscalizar o contrato firmado com as Empresas Terceirizadas, 
com o objetivo de acompanhar a qualidade dos serviços executados, verificando o 
atendimento às especificações e demais normas técnicas, realizando visitas mensais 
ou quando entender que há necessidade. 

Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a 
fiscalização da SED tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive 
quanto à aplicação das penalidades listadas no item 14, dessa Cartilha. 

Além disso, há um controle social dos serviços prestados. O CAE – Conselho de 
Alimentação Escolar é um órgão colegiado autônomo e fiscalizador, constituído por 
segmentos da sociedade, tendo como principal finalidade o acompanhamento e 
assessoramento dos recursos federais transferidos. Dentre suas atribuições está o 
controle social através de verificações das ações da gestão pública na execução do 
Programa de Alimentação Escolar, avaliando objetivos, os processos e os resultados. 
A SED mantém uma equipe permanente para inspeções sistemáticas, que 
acompanham o contrato da gestão terceirizada, que fazem parte do CAE. 

 

16.2. Do Programa de Alimentação Escolar (Recursos Federais) 

Cabe ao FNDE e ao CAE fiscalizar a execução do referido Programa, sem 
prejuízo da atuação dos demais órgãos de controle interno e externo, ou seja, do 
Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria-Geral da União (CGU) e do 
Ministério Público, quando os recursos forem oriundos da União. 



 26 

 

16.3. Do Programa de Alimentação Escolar (Recursos Estaduais) 
 

Cabe ao Tribunal de Contas do Estado – TCE fiscalizar a execução do referido 
Programa dos recursos aportados pelo Estado, sem prejuízo da atuação dos demais 
órgãos de controle interno. 

 

17. Denúncias, solicitações, sugestões e informações 

 

Qualquer pessoa física ou jurídica pode e deve fiscalizar a 
aplicação dos recursos na alimentação escolar. Como os 
recursos oriundos da Alimentação Escolar provêm parte do 
Governo Federal, complementado com recursos Estaduais, as 
denúncias podem ser encaminhadas conforme segue abaixo: 

 

17.1. Denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de S anta Catarina – TCE/SC 
 

Qualquer qualquer cidadão poderá entrar em contato com a Ouvidoria do 
Tribunal de Contas do Estado – TCE/SC fazendo: 

a) reclamações e críticas referentes a atos administrativos e de gestão 
praticados por agentes públicos; 

b) sugestões: relacionadas ao aprimoramento e melhoria dos serviços públicos 
prestados; 

c) solicitações de informações: pertinentes a atos administrativos e de gestão, 
com ou sem indícios de irregularidades; 

d) fornecimento de informações relevantes sobre atos administrativos e de 
gestão praticados por órgãos e entidades da administração pública: quando se tratar 
de atos administrativos e de gestão, com indícios de irregularidades, praticados por 
agentes públicos, órgãos ou entidades da administração pública sujeitas à jurisdição 
do Tribunal. As informações fornecidas pelos cidadãos sobre atos administrativos e 
de gestão com indícios de irregularidades servirão para subsidiar as ações de 
controle externo desenvolvidas pelo TCE. 

O canal de comunicação com a Ouvidoria do TCE/SC  pode ser realizado de 
diversas maneiras: 

� por e-mail: ouvidoria@tce.sc.gov.br; 

� preenchendo o formulário de comunicação pela Internet, no site do TCE 
no link “Ouvidoria”; 

� por via postal, no endereço do TCE/SC: Rua Bulcão Vianna, nº 90 - Caixa 
Postal 733 - Centro - CEP 88.020-160 - Florianópolis/SC; 

� por fax: (48) 3221-3610; 
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� visita à Ouvidoria, localizada no edifício anexo ao TCE/SC: Rua Anita Ga-
ribaldi, nº 417, Centro, Florianópolis/SC, no horário de atendimento: das 
13h às 19h, de segunda a sexta-feira. 

 
 
17.2. Denúncia a Órgãos Federais 
 

De acordo com os artigos 45, 46 e 47 da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 
16/07/2009, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá apresentar denúncia ao 
FNDE, ao TCU, à CGU, ao Ministério Público e ao CAE, quanto às irregularidades 
identificadas na aplicação dos recursos do PNAE. Ficando assegurado o sigilo 
quanto aos dados do denunciante, quando solicitado 

Na confecção da denúncia, essa deve conter, necessariamente: 

a) exposição sumária do ato ou fato censurável, que possibilite sua perfeita 
determinação; 

b) identificação do órgão da Administração Pública e do responsável por sua 
prática, bem como a data do ocorrido. 

 

17.2.1. Denúncia realizada por pessoa física (Órgão s Federais) 
 

Quando a denúncia for apresentada por pessoa física, poderão ser fornecidos, 
além dos elementos referidos nos itens “a” e “b” anteriormente citados, o nome 
legível e o endereço para encaminhamento das providências adotadas, exceto para 
casos de denunciantes anônimos.  

Quando for destinada ao FNDE, essas deverão ser à Ouvidoria do FNDE, no 
endereço: Setor Bancário Sul - Quadra 02 - Bloco “F” - Edifício FNDE Sala 504 - 
Brasília – DF - CEP: 70070-929, ou para o e-mail ouvidoria@fnde.gov.br. 

 

17.2.2. Denúncia realizada por pessoa jurídica (Órg ãos Federais) 

Quando o denunciante for pessoa jurídica (partido político, associação civil, 
entidade sindical, entre outros), poderá ser encaminhada cópia de documento que 
ateste sua constituição jurídica e fornecido, além dos elementos referidos nos itens 
“a” e “b” anteriormente citados, o endereço da sede da representada. 

Quando for destinada ao FNDE, deve ser feito à Auditoria Interna do FNDE 
para o Setor Bancário Sul - Quadra 02 – Bloco “F” – Edifício FNDE Sala 401- Brasília 
– DF – CEP: 70070-929 ou para o e-mail audit@fnde.gov.br. 

Sempre que for apresentada denúncia formal de irregularidade identificada no 
uso dos recursos públicos à conta do PNAE, a fiscalização do FNDE, do TCU e de 
todos os outros órgãos ou entidades estatais envolvidos será deflagrada, em 
conjunto ou isoladamente, em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao 
Município. 
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17.3. Denúncias, sugestões e reclamações por parte dos Diretores das Escolas e Assis-
tentes Técnicos Pedagógicos (denúncias internas) 
 

 As denúncias internas, oriundas das unidades escolares, devem ser enviadas 
às GEREDs por intermédio de comunicações internas, ou ainda, bimestralmente no 
ANEXO IX, que deve ser enviado às GEREDs contendo a avaliação da Empresa 
Contratada. A GERED, após receber a denúncia ou relatório com inadequações, por 
sua vez, caso não consiga resolver o problema junto à Empresa Terceirizada, possui 
o dever de comunicar à GEALI/DIAE/SED sobre os problemas apontados, para que 
a mesma possa aplicar as penalidades contratuais.  

 As sugestões devem ser enviadas por escrito à GERED respectiva, para que 
sejam repassadas à GEALI/DIAE/SED. 
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18. Anexos 

 

- EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 026/2008; 

- ANEXO IV do EDITAL(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) DO ED ITAL DE LICITA-
ÇÃO; 

- ANEXO V DO EDITAL (RELAÇÃO DE CARDÁPIOS) DO EDITA L DE LICITA-
ÇÃO; 

- ANEXO XXIII DO EDITAL (MINUTA DO CONTRATO); 

- ANEXO IX (Preenchido pela Escola: RELATÓRIO BIMES TRAL DE GESTÃO); 

- MANUAL DO SISTEMA SÉRIE ALIMENTAÇÃO; 

- DECRETO ESTADUAL N° 31.455/87;  

- RESOLUÇÃO Nº 38 FNDE. 
 


