
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 144ª REUNIÃO

Ata da 144ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar
no dia 13 de junho 2019, no Centro Darcy Ribeiro. O objetivo da reunião foi avaliar a
Prestação de Contas do uso de verbas repassadas pelo FNDE para o município de
Santos.  A  responsável  técnica  (RT)  Sofia  Bonna  Barbosa  participou  com  uma
apresentação da documentação, apresentando os fornecedores, despesas gastas, o
valor repassado e saldo reprogramado de exercício anterior.   Verificado que toda a
verba repassada foi utilizada para compras de alimentos (itens de hortifruti, carnes,
arroz, doce de banana, óleo).  O valor gasto com a agricultura familiar ficou em 9,5%
da quantidade  repassada.  Todos  os  conselheiros  presentes  tiveram suas  dúvidas
sanadas  quanto  a  apresentação  da  documentação  da  prestação  de  contas.  A
conselheira Renata questionou desde a etapa do pregão até quanto tempo em média
demora para a entrega de alimentos nas escolas. A RT Sofia indicou que fica em torno
de média de 07 meses, explicando o processo de compra e fluxo, desde o descritivo
do  produto,  aprovação  da  procuradoria,  pregão  eletrônico,  entrega  de  amostras,
recurso de compras,  teste de aceitabilidade nas escolas, homologação do pregão,
proveniência  de  verbas,  empenho,  solicitação  do  pedido  às  unidades  e  prazo  de
entrega. José Rubens questionou sobre o preço dos alimentos, e foi explicado que o
preço pela licitação é o mesmo durante os 12 meses de vigência do processo. A RT
Sofia  explicou  a  diferença  sobre  o  pregão eletrônico  e  a  compra  pela  agricultura
familiar com auxílio da conselheira Ana Paula Rodrigues. O presidente José Rubens
sugeriu  realizar  uma reunião com representantes das entidades conveniadas para
também explicar o processo de compra de alimentos pela prefeitura para estes atores.
A conselheira Renata trouxe a questão que estavam sem achocolatado na unidade
Gota de Leite. O conselheiro Matheus e Sofia explicaram que o fornecedor apresentou
uma justificativa de falta de matéria-prima, após ser notificado pelo poder executivo; a
entrega do gênero foi  realizada no dia anterior a esta reunião ao almoxarifado da
merenda escolar  e já  está sendo entregue para todas as unidades escolares.  Os
conselheiros Eva, Renata e José Rubens também trouxeram após visita à unidade
Leonor Mendes de Barros que estavam sem pão para uso de requeijão, questão que
será  verificada  no  setor  do  abastecimento  para  corrigir  questão.  O  conselheiro
Matheus trouxe que nas unidades que faz visita que o abastecimento de pão está
normalizado. Nada mais a declarar, encerra-se a ATA.
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