
 

 

 

Ofício N° 166/2018 

Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. 

DE: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Para: Prefeito Municipal 

          Sr. Abduljabar Galvin Mohammad  

 

            Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

Vimos por intermédio deste, solicitar abertura de processo licitatório, tendo como objeto 

“Registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas para a Secretaria de Assistência 

Social de Jaciara/MT”. 

Enfatizamos que esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender as necessidades da 

população jaciarense, tentando encontrar as melhores condições de trabalho, sendo possível, assim, 

atender bem as pessoas que necessitarem dos serviços desta secretaria, principalmente às famílias 

carentes de nosso município que tanto necessitam da doação destas cestas básicas para ajudar no 

sustento de suas famílias. 

Desta forma, foi elaborada a relação, anexa ao presente, a qual foi devidamente cotada em 3 

(três) fornecedores e, se V.Exa. estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios, no sentido de autorizar 

abertura de licitação com entregas mensais de cestas básicas.  

Solicitamos que seja licitada a Cesta Básica pronta, haja vista que a Secretaria de Assistência 

Social não dispõe de servidor para desempenho de montagem das cestas básicas. Entendemos que não 

haverá restrição à participação de nenhuma empresa, pois a cesta básica será confeccionada utilizando 

bens comuns como arroz, feijão, macarrão, bolachas, etc; itens estes que qualquer empresa do ramo 

alimentício é capaz de fornecer. 

Segue em anexo também, o Termo de Referência, constando inclusive a dotação orçamentária, fornecida 

através do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT. 

Sem Mais para o momento, e na certeza da atenção de V.Exa. a mais esta relevante causa, desde 

já agradecemos e subscrevemo-nos. 

                     Atenciosamente, 

 

 

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania 



 

 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente termo tem por objeto “Registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas 

para a Secretaria de Gestão Social de Jaciara/MT”. 
  

2. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

2.1. As especificações dos itens a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão compreender as 

especificações mínimas contidas abaixo:  

 

Item Descrição 
Código 

TCE 
Unid. Qtde 

Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 

CESTAS BÁSICAS CONTENDO: 

 

02 pacotes de Arroz Tipo 1 de 5 kg; 

0001375 Unidade 6000 R$ 68,80 R$ 412.800,00 

02 pacotes de Feijão carioca de 1 Kg; 

02 pacotes de Macarrão espaguete de 500g; 

01 pacote de Açúcar Cristal de 2Kg; 

02 pacotes de Biscoito de água e sal de 

400g; 

02 pacotes de Biscoito de maisena de 400g; 

01 unidade de Óleo de Soja de 900ml 

 

Valor total R$412.800,00 (Quatrocentos e doze mil e oitocentos reais). 

 

Obs.: Caso os produtos entregues pela Licitante vencedora não atendam às especificações contidas no 

Edital e na Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Prefeitura Municipal de Jaciara os rejeitará, 

devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua reparação, nas especificações corretas, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura Municipal.  

 

3. CONDIÇÕES GERAIS  

 

3.1. Local de entrega: Os Produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social. 

3.2. Prazo de entrega: Em até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.   

3.3. Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

4.1. Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data do 

recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  



 

 

4.2. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado, inclusive 

frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no local estabelecido na Ordem de 

Compra/Serviço;  

4.3. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra/Serviço, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

4.4. Substituição do bem entregue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não atenda às 

especificações contidas neste Edital.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

5.1. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada nos bens 

fornecidos;  

5.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;  

5.3. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.  

  

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

6.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, obtida através de contato com o 

Setor de Contabilidade desta Prefeitura que poderá cobrir as despesas relacionadas à referida locação, 

correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 
01.10.01.08.244.0024.2012.0000.3.3.90.32 – Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

 

7. FISCAL  

 

7.1. Será fiscal do contrato a Sr ª. LORRAINY LEONEL CAMARGO, designada como FISCAL DE 

CONTRATO da Secretaria Municipal Assistência Social e Cidadania, pela Portaria Nº 080/2018, de 

01/02/2018. 

 

 

 Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. 

  

  

 

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania 


