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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

A Agricultura Familiar constitui importante segmento da agricultura e da economia 
brasileira. Esse segmento é responsável por mais de 4,3 milhões de unidades produtivas, 
correspondendo a 84% do número de estabelecimentos rurais do Brasil. 

O Fundo Municipal de Educação, através da prefeitura Municipal de Portel, em 
atendimento as normas e Legislação vigente sobre a execução do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, que tem sua fundamentação legal nos artigos 205 e 208 da 
Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101, de 24 de maio de 2000, na Lei 
Complementar nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas alterações, na lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, na Lei nº 10.172, de 09 de 
janeiro de 2001, na medida provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções 
do FNDE/MEC/CD nº 23, de 24 de abril de 2006 e nº 32, de 10 de agosto de 2006 e lei nº 
11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de julho de 2013, 
oferecendo reforço alimentar e nutricional a crianças, adolescentes e adultos, garantindo-
lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria 
Interministerial nº 1.010, de 08 de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde.  

CONSIDERANDO o atendimento gratuito, para atender as necessidades nutricionais 
dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua permanência em 
sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e 
rendimento escolar, bem como condições de saúde àqueles que necessitem de atenção 
especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 
biológicas entre as faixas etárias através de cardápio diversificado e regionalizado, 
mantendo as tradições alimentares e os valores presentes na população local. 
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