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DECRITIVO DA LOGÍSTICA DA DISTRIBUIÇÃO 
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
 
 
O setor de Logística do Departamento de Alimentação da Ceasa Campinas é responsável pelo 

controle e execução de contratos e empenhos, emissão de pedidos de compra, recebimento, 

conferência e armazenamento de gêneros e abastecimento das unidades escolares. 

 

Anualmente são entregues, em média, 4 mil toneladas de gêneros em 614 unidades escolares, 

atendidas pelo Programa Municipal de Alimentação Escolar.  

 

O plano de abastecimento inicia-se com o planejamento da demanda com base em informações 

inseridas no sistema Gales, pela equipe técnica (Nutrição). A partir dessa etapa, verificada a 

existência de contrato vigente e empenhos emitidos, são geradas as Autorizações de 

Fornecimento aos fornecedores. 

 

No recebimento, são verificadas as informações técnicas dos produtos, confrontadas com as 

fichas técnicas e dado prosseguimento com a conferência e armazenamento dos gêneros, de 

acordo com o Manual de Boas Práticas. 

 

Os produtos, depois de conferidos, são paletizados sobre estrados tipo pallets de PVC e/ou 

containers tipo gaiolas. Os pallets e gaiolas são empilhados em estruturas verticais identificados 

com data de validade, quantidade, nome do produto e data da entrada no estoque. Tais 

informações são utilizadas para conferência/auditoria de estoque e para expedição de produtos, 

para o qual se utiliza o método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai ou FIFO, do inglês 

First In, First Out) para a gestão do estoque. 

 

A logística de distribuição é, efetivamente, a entrega dos gêneros nas unidades escolares, 

quando são separadas as mercadorias por rota e veículo, carregados e entregues nas unidades, 

observados a periodicidade de entrega e período de consumo. Para isso, é seguindo o 

cronograma abaixo: 

 Estocáveis: entregas semanais e quinzenais 
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Abastecimento de todas as unidades em duas semanas, de segunda a sexta-feira. 

Sendo que, cerca de 200 unidades escolares são atendidas semanalmente. Em média, 

são abastecidas 80 unidades escolares por dia, em quatro caminhões.  

 Carnes: entregas semanais 

Abastecimento de todas as unidades escolares em uma semana, de segunda a sexta-

feira. Em média são abastecidas 120 unidades por dia, em quatro caminhões. 

 Hortifrutigranjeiros: entregas semanais e duas vezes por semana 

Esses gêneros são entregues diretamente pelo fornecedor contratado, por conta da alta 

perecividade dos produtos. As entregas ocorrem à terças e sextas-feiras, sendo que a 

escolas estaduais e Fumecs (Educação de Jovens e Adultos)  recebem na terça para 

consumo de quarta a segunda e as demais recebem na terça para consumo de quarta a 

sexta, quando recebem novamente para consumo de segunda e terça. 

Após a entrega, o fornecedor encaminha os romaneios de entrega devidamente 

assinados e preenchidos pelas cozinheiras para conferência com a nota fiscal, atestar a 

entrega e encaminhar as notas fiscais para pagamento. 

 Panificados: entregas semanais 

A entrega desses gêneros também é feita diretamente pelo fornecedor, às terças-feiras, 

para consumo de quarta a segunda-feira. 

Após a entrega, o fornecedor encaminha os romaneios de entrega devidamente 

assinados e preenchidos pelas cozinheiras para conferência com a nota fiscal, atestar a 

entrega e encaminhar as notas fiscais para pagamento. 
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e Logística 
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5. Logística 
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