
Programa Leite das Crianças

O que é: o programa, de forma simultânea, consolida as bacias leiteiras locais e regionais

do Paraná, estimulando a organização e a qualificação de usinas de beneficiamento de

leite e produtores, incrementando a produção e a geração de renda e promovendo a

manutenção de empregos no campo, e de outro, realiza a distribuição gratuita  de leite

para crianças nas escolas.  O Programa Leite das Crianças – PLC – é distribuído em

escolas, 

Como acessa:  o programa tem por princípio a intersetorialidade entre Secretarias de

Estado e funciona por meio da articulação entre estes setores e se operacionaliza  por

meio de Comissões Gestoras e Técnicas. Para a existência do Programa nos municípios

é indispensável a existência de um Comitê Gestor Municipal – CGMPLC, que, de acordo

com Decreto 5659 de 20/08/2012, deve ter sua composição e competências definidas em

ato a ser proposto pela Comissão Técnica do Programa Leite das Crianças à Comissão

Gestora  do  Programa.  Nos  municípios  que  instituíram  o  Conselho  Municipal  de

Segurança  Alimentar  e  Nutricional  –  COMSEA,  a  composição  do  Comitê  Gestor  do

Programa do Leite deve ser indicada por ele.

 Beneficiários  que  recebem  o  leite: devem  procurar  os  estabelecimentos

estaduais  de  ensino  ou  em  alguns  casos  (onde  as  escolas  são  distantes)  escolas

municipais, centros comunitários, igrejas, associações de moradores e demais órgãos ou

entidades que possuam local adequado e devidamente equipado para atender à demanda

das localidades mais longínquas;

 Beneficiários  que  desejam  vender  o  leite  (pequenos  produtores):  deve

procurar a Secretaria responsável pela gestão da política de agricultura do município; 

 Usinas fornecedoras: Para adquirir o Leite Pasteurizado Integral – LPI e atender à

demanda do PLC o Governo do Estado adotou o credenciamento como forma de seleção

das Usinas de Beneficiamento de Leite Pasteurizado interessada em fornecer o produto

para o Programa. As Usinas devem manifestar interesse no fornecimento conforme regras

e condições previstas no Edital de Credenciamento, cujo procedimento é conduzido pela

SEAB.

O  credenciamento  pode  ser  realizado  a  qualquer  tempo,  a  partir  da  publicação  do

instrumento convocatório e enquanto vigorar o edital; o pagamento dos credenciados é

realizado de acordo com a demanda, tendo por base o preço de referência estabelecido

nas resoluções do CONSELEITE/PR. A Usina interessada no credenciamento deve:



 Apresentar  todos  os  documentos  necessários  previstos  no  Edital  de

Credenciamento, considerando os prazos lá previstos;

 Manter,  durante  toda  a  vigência  do  Edital  e  do  Contrato  as  condições  de

cumprimento do objeto e de habilitação;

 Possuir  estrutura  de  beneficiamento  de  Leite  Pasteurizado  Integral,  sede

administrativa e captar sua produção leiteira dentro do Estado do Paraná;

 Possuir os meios de transporte adequados e em quantidade suficiente para atender

às demandas contratadas, conforme os pontos de recebimento/distribuição e os horários

de entrega preestabelecidos, conforme acordado com a SEED, em consonância com os

horários de funcionamento das escolas estaduais;

 Atender aos padrões de qualidade do leite estabelecidos na legislação e no Edital.

Depois da entrega da documentação exigida no Edital, a Comissão de Credenciamento

da SEAB irá  analisá-la  a  partir  de critérios  objetivos,  estampados no próprio  Edital  e

relacionar as Usinas pré-qualificadas ao fornecimento. O resultado da pré-qualificação é

publicado no Diário Oficial do Estado cabendo recurso, sem efeito suspensivo, no prazo

máximo  de  5  (cinco)  dias  úteis.  Esse  é  o  mesmo  prazo  para  que  a  Comissão  de

Credenciamento reveja sua decisão, ou preste as informações e remeta a peça recursal à

autoridade superior que proferirá sua decisão, igualmente, em até 5 dias úteis, devendo

promover a sua respectiva publicação no Diário Oficial do Estado em até 2 (dois) dias

úteis,  incluindo  a  relação  das  que foram habilitadas  ao credenciamento.  A usina  que

preencher  as  condições  do  instrumento  convocatório,  após  a  validação  da  pré-

qualificação  pela  Secretaria  da  Agricultura,  será  considerada  habilitada  no

credenciamento. Superada a fase de habilitação, as Usinas habilitadas serão convocadas

pela SEAB para as reuniões de alocação de demanda, em locais e datas com horários de

início e de conclusão dos trabalhos e demais condições para realização da sessão da

alocação. O prazo mínimo de antecedência entre a convocação e a realização da sessão

regional de alocação da demanda será de no mínimo 02 (dois) dias úteis. 

Quem tem direito de acesso? 

• crianças de 06 (seis) a 36 (trinta e seis) meses de idade, mães gestantes e nutrizes

que  recebem  por  dia,  01  (um)  litro  de  leite  –  tipo  pasteurizado  –  integral  ou

padronizados (3,0% de gordura) - enriquecido com ferro quelado e vitaminas “A” e

“D”;

• produtores e usinas de leite do estado do Paraná.


	Programa Leite das Crianças

