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Companhia alega
queháummês
avisou a Prefeitura

• A Coovlda Alr'nentaçao, que
fornece merenda escolar para as
regiões de GuaIana~ tt.aquera e
Penha, na Zona Leste de 5.30
Paulo, disse que COfT1I.ri:ou a
Prefeitura no dia 5 de juI'lo a sua
eecsêc de não ll!f'lO\Iaro contra-
to. "MaIs de 75 dias antes do eI'l-
cenamento do ccewato. Para não
prejudicar o processo de substl-
tuk;::ao do serviço de merenda, a
Convida Worma que tem condi-
ções de colocar á dIsposlçao da
Prefeitura todos os seus equipa-
mentos, utensIIos e IT\Ó'IIeIs sem
nenhum custo até o fW\a1do ano
letivo", respondeu a empresa.

A Convida também contestou a
Investlgaç.1o do Ministério PUbUco
e negou envolvimento nas acu-
sações feitas pelo promotor Sil-
vio Marques. "A Convida prestou
Informações que foram scacne-
das pelo MinIstério Púoücc ante-
riormente, a fim de auxUlar no
esclarecimento de duvidas levan-
tadas em relação a alguns pontos
do contrato anterior com a Pre-
feitura. A empresa Informou que
Irá colaborar com as Investiga-
ções sempre que for solicitada".
Além da cidade de Solo Paulo, a
empresa fornece merendas para
outras quatro prefeituras.
Já a empresa RefeiÇÕeS Puras

não quis dizer o motivo pelo qual
decidiu nêe renovar o contrato da
reglOO de 5.10 Miguel, na Zona
Leste. A empresa recebe cerca
de RS 2.7 milhões por mês para
fornecer a merenda para este lo-
te. O contrato vence em setem-
bro. De acordo com a Puras, ela
contlr1uara servindo merenda re-
ferente aos outros dois lotes do
mlJl'llqllo. A empresa também
não comentou porque manterã o
contrato desses dois lotes, mas
abrkJ rrOO de lJOliIregIâo.

Até o fechamento desta ed-
çao, a empresa Serra Leste nao
enviou resposta a reportagem

Entrega da merenda
Como as escolas
recebem as refeições
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Fonte~~~Educaç.kl

o
o valor da merenda
A Secretaria Municipal de Educaç.1o Informou que pagou cerca de
RS 0.89 por refelçâo servida. Em maio deste ano. foram servidas
22 milhões de retelções. De acordo com a Prefeitura, por dia s30
servidas 1, 6 milhão de merendas, Isso é mais do que toda a
populaçãu de uuaruu-os. que conta com 1,2mllhao de moradores.

Foco na educação
rerceuuer os serviços de merenda gerou algumas polêmicas. de
acordo com a Prefeitura. Mas a admlnlstraç30 publica defende o
modelo. Segundo a secretaria, tercelrlzar permite que os educadores
e as escolas mantenham o foco em sua prioridade: educar. A
Prefeitura diz que é mais tacu fiscalizar um sistema tercelrlzado em
vez de criar todo o sistema para comprar produtos e levar às escolas
para que elas administrem isso. O Ministério PUblico entrou com ação
que pedia que a licitação fosse suspensa. Mas a Justiça nao aceitou.

Empresas que não renovaram o contrato
Empresa

Serra leste
Puras
Convida

Áreas de atuaçio

Butant3
São Miguel

Guaianases,
íteqcera e Penha

valor mensal do contrato

RS 1.8 milMo
RS 2,7 milhões
RS 6.5 milhões

Análise
Ariosro Mila Peixoto, od'I'ogado tsptaa/tSl"O tm /ICVQÇÕtS

• A ~ e lATIprocedimento que du'a até coco meses. Uma kitação
de merenda, no entanto, e um pouco mais lenta, pois precisa ser
planejada. O primeiro passo é a publlcaÇ30 do editaI. Em seguida a
empresa precisa apresentar doa.mentos co~ando dlsponbilidade e
capacidade para fornecer o vok.me de alimentaç.1o. A pr6xma etapa é a
IIc1taçAo propriamente dita. As Interessadas partldpam de lATI pregão
reverso. que consiste em oferecer lances e abaixar valores. Quem chegar
no menor valor vence. Ocorre que se alguma empresa discordar do
processo e entrar com um recurso judicial a ncnaçãc é paralisada e a
ccrcíusãc fica sem prazo. e: preciso fazer tudo com multa enteceoéooa
Outro detalhe Importante é saber se a empresa vencedora Irá renovar o
contrato. Caso não, será recessàoc Iniciar todo o processo novamente.
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