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Aos Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE 
 
De forma a dirimir quaisquer dúvidas acerca do fornecimento do Kit Alimentação para os 

estudantes da rede municipal de Recife, devido à suspensão das aulas em 18.03.20 como estratégia 

para o enfrentamento ao COVID-19, seguem as informações acerca das medidas por unidade 

educacional: 

 

Escolas Regulares: Os gêneros para os lanches serão enviados pelos fornecedores RC Nutry 

Alimentação (RPA´s 2, 3, 4 e 5) e General Goods (RPA´s 1 e 6) para as escolas regulares hoje 

(17/03/20), onde os kits alimentação serão organizados e embalados em cada unidade educacional 

pelas merendeiras dos fornecedores. Os cardápios e avisos estarão impressos em panfletos 

conforme anexos, de acordo com o programa atendido. Os gêneros para os estudantes do turno 

manhã serão enviados hoje 17/03, e os gêneros para os turnos tarde e noite serão enviados amanhã, 

18/03. 

. 

Período de consumo: 18 a 20.03 para as escolas regulares das RPA´s 2, 3, 4 e 5. 

Período de consumo: 18 a 23.03 para as escolas regulares das RPA´s 1 e 6. 

 

Escolas Integrais: Os gêneros para os lanches serão enviados pelos fornecedores RC Nutry 

Alimentação (RPA´s 2, 3, 4 e 5) e General Goods (RPA´s 1 e 6) para as escolas integrais, onde dois 

kits alimentação ( kit 1 – lanche ; kit 2 – almoço) serão organizados e embalados em cada unidade 

educacional pelas merendeiras dos fornecedores. Os cardápios e avisos estarão impressos em 

panfletos conforme anexo, de acordo com o programa atendido. 

 

Período de consumo: 18 a 20.03 para os lanches e 18 a 31.03 para os gêneros de almoços das 

escolas integrais (RPA´s 2, 3, 4 e 5). 

Período de consumo: 18 a 23.03 para os lanches e 18 a 31.03 para os gêneros de almoços das 

escolas integrais (RPA´s 1 e 6). 

 

Creches: Os kits alimentação serão enviados prontos pelo fornecedor RC Nutry Alimentação 

(RPA´s 1, 2, 3, 4, 5 e 6) para as creches municipais hoje (17.03). Como os gêneros estocáveis e 

hortifrútis já constam em estoque nas creches, os itens devem ser separados e incrementados nas 

cestas para os estudantes. Os cardápios e avisos estarão impressos em panfletos conforme anexos, 

de acordo com o programa atendido. 

OBS: Os itens estocáveis e perecíveis (carnes e frangos) referentes ao período de 18 a 20.03.20 

serão recolhidos pelo fornecedor RC Nutry devido ao recesso emergencial das aulas, e entrega dos 

Kits alimentação. 

 

Em relação à montagem dos kits alimentação do turno da manhã, deverão ser organizados, 

impreterivelmente, até às 7h do dia 18/03, devendo as merendeiras permanecerem na unidade até a 

conclusão da montagem dos kits, conforme orientação das empresas fornecedoras acima citadas. 
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Quaisquer dúvidas e outras informações, devem ser enviadas por email à GEAL 

(gerenciadealimentacao@recife.pe.gov.br), entrar em contato através dos telefones: 3355-9101, 

3355-9132 ou 3355-9147 ou via WhatsApp pelo número: (81) 99428-1706. 

 

Considerando a atipicidade do momento e a exiguidade do tempo, poderão ocorrer alguns 

contratempos no processo de distribuição, que serão sanados no decorrer da ação. 
 

Na oportunidade, renovamos nossos votos de respeito e consideração e colocamo-nos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

VITOR PAVESI 

Diretor Executivo de Administração e Finanças 

Secretaria de Educação 


