
Em 28 de julho de 2008 a Comissão da Produção Orgânica – CPOrg/SC reuniu-se no auditório 
da  CIDASC para  debater  a  proposta  de  terceirização  da  alimentação  escolar  por  parte  do 
Governo do Estado de Santa Catarina. 
A reunião contou com os seguintes participantes:

 Natal João Magnanti – Centro Vianei/Lages
 Rubens Onofre Nodari – Universidade Federal de Santa Catarina/Florianópolis
 Paulo Sérgio Tagliari – EPAGRI/Florianópolis
 Paulo Zoldan – CEPA/EPAGRI - Florianópolis
 Ana Maria de Andrade Mitidiero – CIDASC/Florianópolis
 Nelson Jacomel Júnior – Instituto Biodinâmico/IBD – Florianópolis
 Rogério Ern – Associação Biodinâmica do Sul/ABD-Sul/Florianópolis
 Maria dos Passos Viana Bottega – FETAESC/São José
 Maria das Graças Felisberto Darós – FETAESC/São José
 Glaico  José  Sell  –  Cooperativa  COOPERVIDA/Associação  dos  Apicultores  e 

Agricultores Ecológicos do Vale do Rio D’Una - APIVALE/Prefeitura Municipal de 
Paulo Lopes

 Inês Terezinha Lorenzi – Secretaria de Estado da Educação/Florianópolis
 Anderson A. Silveira – Centro de Estudos em Agricultura de Grupo/CEPAGRO

No início das discussões sobre o tema a representante da FETAESC Maria dos Passos Bottega 
informou  sobre  a  resposta  do  Governo  do  Estado  à  moção  de  repúdio  ao  processo  de 
terceirização apresentada quando do Congresso da FETAESC realizado em julho passado. 
Na sequência a representante da Secretaria da Educação/SED fez uma apresentação justificando 
os motivos que levaram o Governo do Estado a optar pela terceirização.
Resumidamente, fez as seguintes colocações:
-  O edital  de  licitação,  na  modalidade  concorrência,  foi  relançado com reformulações  para 
atender  os  questionamentos  anteriores  que  levaram  à  impugnação  do  processo  licitatório 
anterior;
- O Estado de Santa Catarina foi dividido em quatro lotes de modo a evitar que uma empresa 
vença a licitação;
- Nas licitações que a  SED vem fazendo são adquiridos cerca de 55 itens de alimentos, sendo 
que o orgânico também se faz presente;
- Mesmo na situação atual onde os produtores locais tem isenção de ICMS para vender para o 
governo ocorreram inúmeros casos em que as empresas catarinenses não participaram mesmo 
possuindo  o  produto  (ex:  aquisição  de  feijão)  ou  não  apresentaram preço  competitivo  (ex: 
aquisição de bolachas);
- A SED visitou diversos municípios que terceirizaram a alimentação escolar para conhecer as 
experiências  (Palhoça,  Jaraguá do Sul,  Chapecó,  Itajaí).  A visão que se  teve foi  de  que as 
escolas tem muito mais produtos perecíveis do que as estaduais tem;
- O processo de terceirização resolveria o problema de validade dos alimentos: quinzenalmente 
seriam enviados os produtos não perecíveis e semanalmente os perecíveis evitando o que ocorre 
atualmente que é a aquisição em grande quantidade e o armazenamento por muito tempo que 
incorre no risco de estragar o alimento;
- O edital  prevê que sejam servidas 493.000 refeições/dia,  sendo que os lotes variam entre 
aproximadamente 115.000 a 126.000 refeições;
- O processo será implementado de forma gradual em 3 anos, com previsão de aingir 100 % das 
escolas no ano de 2010;
- Consta do edital que, no mínimo, 30% dos recursos serão utilizados na aquisição de alimentos 
da agricultura familiar;
-  Responsabilidades  da  empresa  vencedora  da  licitação:  aproveitar,  preferencialmente,  as 
profissionais  merendeiras  que  já  estão  nas  escolas;  ter,  no  mínimo,  uma  nutricionista 
responsável  por cada 13 escolas (serão 100 nutricionistas,  sendo que atualmente só há uma 
nutricionista para todas as escolas do estado); manter  os programas AMBIAL e PRODENE 
orgânico.



Durante e após a apresentação da representante da SED houveram inúmeros questionamentos e 
manifestações que listo abaixo de forma resumida:

 O edital está direcionado para uma cozinha industrial;
 O governo catarinense está se balizando na Lei 8.666 para dificultar as compras diretas 

pelas  escolas,  mas  esquece  que  a  Lei  do  Programa  Nacional  de  Aquisição  de 
Alimentos/PAA  permite  interpretação  diferente.  O  setor  jurídico  da  SED tem uma 
interpretação totalmente diferente do setor jurídico da UFSC, por exemplo, com relação 
ao processo de compras. Isso indica que é caso de decisão política mais do que qualquer 
coisa;

 O governo do estado não está investindo em seu pessoal na escola, está terceirizando 
porque os diretores são indicados politicamente e, em sua maioria, não tem capacidade 
gerencial. O que falta é gestão mais do que necessidade de de repassar a terceiros a 
responsabilidade de servir os alimentos para as crianças;

 Certamente o custo do processo de terceirização será muito maior do que o valor hoje 
pago  às  merendeiras,  serventes,  à  aquisição,  transporte  e  locação  de  espaço  para 
armazenar os alimentos. 

 São necessários muito mais do que a divisão do estado em quatro lotes. A proposta não 
considera diferenças culturais e é frontalmente contrária à idéia da descentralização, que 
é o ponto básico do Governo do Estado.  O estado deveria ter sido dividido em 36 lotes, 
ou seja, um para cada Secretaria de Desenvolvimento Regional;

 Os  alimentos  que  fossem  produzidos  na  região  deveriam  ser  comprados 
preferencialmente  nela.  Deveria  ter  sido  estabelecido  uma  forma  de  garantir  que 
somente na inexistência de produto local poderia ser adquirido de outros estados;

Encaminhamentos:
 A coordenação da CPOrg/SC verificaria o valor global da licitação e solicitaria,  via 

ofício para a SED, os custos do sistema atual;
 Representantes da CPOrg farão contato com o Ministério Público Estadual para marcar 

reunião com o objetivo de verificar a possibilidade de se sustar o edital via promotoria 
pública;

 O coordenador da CPOrg encaminhará solicitação à FETAESC para que a entidade 
agende encontro de representantes dos diversos sindicatos com o Governador do Estado 
objetivando  demonstrar  a  contrariedade  dos  setores  da  agricultura  familiar  com  a 
medida tomada pelo Governo do Estado. Na oportunidade participariam representações 
ligadas à Comissão da Produção Orgânica em Santa Catarina;

 A proposta  de  texto  do  ofício  a  ser  encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  aos 
Secretários de Estado da Educação e da Agricultura será debatida durante a semana 
através da internet.

Era o que tinha a relatar.

Florianópolis, 02 de agosto de 2008

Eduardo Antônio Ribas Amaral – coordenador da CPOrg/SC


