
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1. DO OBJETO  

  

1.1. O presente termo tem por objeto a “Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar e empreendedor familiar rural para atender a demanda dos alunos matriculados 

na Rede Municipal de Ensino do Município de Jaciara-MT”, conforme Termo de Referência 

– Especificações, Quantidades, e Orçamento Básico Descrito a seguir:  

  

2. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

2.1. As especificações dos alimentos a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  

  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL 

ITEM CÓDIGO

(TCE) 

UNID. QTDE ESPECIFICAÇÕES DO ALIMENTO Valor 

Unitário Valor Total 

1. 2

4 
24308

9-4 

KG 100 ABACATE, de primeira, em kg, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  R$ 6,89 R$ 689,00 

2. 7

8 

3686-2 PÇ    800 ABACAXI de primeira, tipo havaí ou pérola, em pç, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo, com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. R$ 4,89 R$ 3.912,00 

3. 7

9 

00002

19 

Caixa 

com 

20 

KG 

100 ABÓBORA CABOTIÃ, de primeira, em caixa, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. R$ 33,80 R$ 3.380,00 

4. 8

0 

16364

3-0 

Caixa 

com 

20 

KG 

100 ABÓBORA VERDE, tipo paulista, em caixa, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 CNNPA R$ 77,80 R$ 7.780,00 

5. 8

5 

3731-1 KG  50 ACELGA, de primeira, in natura, em kg, apresentando 

grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor 
R$ 5,89 R$ 294,50 



própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

6. 8

8 

3701-0 KG 2000 ALFACE, de primeira, in natura, em kg, apresentando 

grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor 

própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. R$ 7,00 R$ 14.000,00 

7. 9

2 

3690-0 KG 400 ALMEIRÃO, de primeira, in natura em kg, 

apresentando grau de evolução completo do tamanho, 

aroma e cor própria, com ausência de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 

CNNPA R$ 6,00 R$ 2.400,00 

8. 9

8 

3697-8 Caixa 

com 

20 

KG 

200 BANANA NANICA, de primeira, em caixa, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 73,80 R$  14.760,00 

9. 1

0

3 

3736-2 Caixa 

com 

20 

KG 

50 BETERRABA, de primeira, em caixa, apresentando grau 

de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Com ausência 

de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA R$ 57,80 R$ 2.890,00 

10. 1

0

7 

27607

4-6 

Caixa 

com 

20 

KG 

70 BATATA DOCE, de primeira, em caixa, apresentando 

grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Com ausência 

de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNP. R$ 57,80 R$ 4.046,00 

11.  25774

4-5 

Caixa 

com 

20 

KG 

50 BANANA DA TERRA - PACOVAN, de primeira, em caixa, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 127,80 R$ 6.390,00 

12. 1

1

2 

3725-7 Maço 

 

40 BRÓCOLIS, de primeira, in natura em maço, 

apresentando grau de evolução completo do tamanho, 

aroma e cor própria, com ausência de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 

CNNPA. R$ 3,39 R$ 135,60 



13. 1

1

5 

3700-1 Caixa 

com 

20 

KG 

100 CENOURA, de primeira, em caixa, apresentando grau 

de maturação tal que permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 71,80 R$ 7.180,00 

14. 1

1

6 

5734-7  

KG 

60 CEBOLINHA VERDE, de primeira, em kg, apresentando 

grau de maturação, tal que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Com ausência 

de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA R$ 7,00 R$ 420,00 

15. 1

1

8 

15792

1-5 

KG 60 COENTRO, de primeira, em kg,  apresentando grau de 

maturação, tal que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 6,00 R$ 360,00 

16.  3704-4 Caixa 

com 

20 

KG 

100 CHUCHU, de primeira, em caixa, apresentando grau de 

maturação tal que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 57,80 R$ 5.780,00 

17.  3735-4 KG 500 COUVE, tipo MANTEIGA, de primeira, molho inteiro, in 

natura,  em kg,  apresentando grau de grau de 

evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. 

Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 

acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 7,00 R$ 3.500,00 

18.  32688

9-6 

Caixa 

com 

20 

KG 

5 INHAME de primeira, em kg apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. R$ 97,80  R$ 489,00 

19.  00017

00 

Saco 

de 20 

KG 

50 LARANJA, de primeira, em kg, apresentando grau de 

evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, 

com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 

acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 33,80 R$ 1.690,00 

20.  15307-

9 

Caixa 

com 

16 

KG 

20 MAMÃO,  de primeira, em caixa, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 62,24 R$ 1.244,80 



21.  3698-6 Caixa 

com 

20 

KG 

100 MANDIOCA (AIPIM), de primeira, in natura, em caixa, 

apresentando grau de maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 49,00 R$ 4.900,00 

22.  26077

7-8 

KG 2000 MARACUJÁ, in natura, em kg apresentando grau de 

maturação, tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo, com ausência 

de sujidades, parasitos e larvas. de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA R$ 5,10 R$ 10.200,00 

23.  3721-4 KG 1000 

 

MELANCIA, de primeira, em kg, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 1,89 R$ 1.890,00 

24.  15403

4-3 

Caixa 

com 

20 

KG 

10 PEPINO, de primeira, em caixa, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 57,80 R$ 578,00 

25.  16364

4-8 

Caixa 

com 

20 

KG 

10 PIMENTÃO VERDE, de primeira, in natura, em caixa,  

apresentando grau de maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 127,80 R$ 1.278,00 

26.  3711-7 Caixa 

com 

20 

KG 

 50 TANGERINA-POKAN, de primeira, em caixa, 

apresentando grau de maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA R$ 95,00 R$ 4.750,00 

27.  41326

9-6 

KG 20 RÚCULA, de primeira, in natura em kg, apresentando 

grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor 

própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. R$ 6,00 R$ 120,00 

28.  5762-2 KG 60 SALSA VERDE, de primeira, em kg,  apresentando grau 

de maturação, tal que permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em condições adequadas 
R$ 7,00 R$ 420,00 



para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

29.  16818-

1 

KG 10 SALSÃO, de primeira, em kg apresentando grau de 

maturação tal que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. R$ 19,80  R$ 198,00 

30.  3713-3 Caixa 

com 

20 

KG 

50 TOMATE, de primeira, em caixa, apresentando grau de 

maturação tal que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. R$ 117,80 R$ 5.890,00 

31.  34698

7-5 

KG 10 VAGEM, de primeira, em kg, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 

e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. R$ 11,89 R$ 118,90 

32.  15154

4-6 

KG 1000 FRANGO, COXA E SOBRECOXA, resfriado, em kg. 

Embalagem em filme PVC transparente ou saco 

plástico transparente, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade, 

marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias 

do Ministério da Agricultura R$ 10,30 R$ 10.300,00 

33.  15154

5-4 

KG 800 PEITO DE FRANGO, resfriado, em kg. Embalagem em 

filme PVC transparente ou saco plástico transparente, 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 

oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da 

Agricultura R$ 11,50 R$ 9.200,00 

34.  26649

9-2 

LT 400 BEBIDA LÁCTEA – embalagem com 1000ml, leite 

pasteurizado podendo ser integral ou não, contendo 

açúcar, preparado com fruta, sabor morango, 

espessante, amido modificado, conservante sorbato de 

potássio, aromatizado, corante natural, fermento 

láctico, com identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto 

deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde.  R$ 4,80 R$ 1.920,00 

35.  17695

3-7 

KG 200 MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS, massa seca 

contendo farinha de trigo especial, ovos e glútem, 

fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, não 
R$ 5,30 R$ 1.060,00 



deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou 

fragilidade à pressão dos dedos, embalagem primária, 

sacos de polietileno transparente, atóxico, com tabela 

de composição nutricional, pacotes de 500g, 

embalagem contendo informações dos ingredientes, 

composição nutricional 

36.  13248

7-0 

KG 50 FARINHA, de MANDIOCA, grupo seca, subgrupo fina, 

tipo 1. Apresentação: crua, de primeira qualidade, 

fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa, deve 

estar isenta de contaminantes físicos, químicos ou 

biológicos, não poderá estar úmida, fermentada ou 

rançosa. R$ 8,40 R$ 420,00 

37.  10799

1-3 

KG 500 MANDIOCA DESCASCADA, em quilo, de primeira 

qualidade, descascadas e cortadas em roletes e 

congelada, tamanho e conformação uniforme. R$ 5,85 R$ 2.925,00 

38.  12585

5-9 

Barra 

de 

4KG 

20 QUEIJO MUSSARELA em barra de 4 Kg resfriado, com 

identificação do produto, prazo de validade e peso 

líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da saúde. R$ 120,00 R$ 2.400,00 

39.  00001

12 

KG  50 AÇAFRÃO embalagem 1 kg, em pó, com identificação 

do produto, marca do produtor, prazo de validade e 

peso líquido. Livre de sujidades, parasitas, larvas, 

resíduos de fertilizantes, acondicionados em sacos de 

polietileno, atóxico e intacto. R$ 17,50 875,00 

40.  00005

14 

KG 50 COLORAU, Corante natural de urucum, embalagem de 

1 kg, em pó, com identificação do produto, marca do 

produtor, prazo de validade e peso líquido. Livre de 

sujidades, parasitas, larvas, resíduos de fertilizantes, 

acondicionados em sacos de polietileno, atóxico e 

intacto. R$ 15,00 750,00 

41.  42181

5-9 

KG 300 POLPA DE FRUTA CONGELADA, pacote de 1,0kg sem 

açúcar, natural, sabor acerola, com aspecto cor, cheiro 

e sabor próprio, acondicionado em saco plástico 

transparente, devendo conter identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde.com registro no 

Ministério da Agricultura. R$ 17,90 R$  5.370,00 

42.  42182

3-0 

KG 400 POLPA DE FRUTA CONGELADA, pacote de 1,0kg sem 

açúcar, natural, sabor caju, com aspecto cor, cheiro e 

sabor próprio, acondicionado em saco plástico 
R$ 17,90 R$  7.160,00 



transparente, devendo conter identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde.com registro no 

Ministério da Agricultura. 

43.  13265

4-6 

KG 300 POLPA DE FRUTA CONGELADA, pacote de 1,0kg sem 

açúcar, natural, sabor  manga, com aspecto cor, cheiro 

e sabor próprio, acondicionado em saco plástico 

transparente, devendo conter identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde.com registro no 

Ministério da Agricultura. R$ 17,90 R$  5.370,00 

 

Obs: Caso os bens entregues pelo Agricultor familiar vencedor do chamamento público 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: A s mercadorias deverão entregues na Cozinha Única de Jaciara-MT.  

3.2. Prazo de entrega: Em até 02 (dois) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.  

3.3. Prazo de Vigência: 12 meses  

3.4. Prazo de pagamento: em até 20 dias, após emissão da Nota Fiscal.  

 

 

4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

  

4.1. Entregar e dar garantia para o objeto deste Projeto Básico no local supra citado e informado 

na Ordem de Compra/Serviço;  

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

data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

4.3. 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;  

4.4. 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;  

4.5. No caso de necessidade de troca da mercadoria, atender no máximo de 24 horas.  

4.6. Substituição do bem entregue, no prazo de 24 (vinte e quatro) 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. Para aceitação definitiva o Município de Jaciara-MT poderá realizar testes para 

comprovação da qualidade dos produtos;  

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

 

  

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

  

6.1. nº 01.05.01.12.306.0027.2422.3.3.90.30 manutenção com produtos da Agricultura familiar 

para fornecimento da merenda Escolar. 

 

 

7. FISCAL  

  

7.1. Será fiscal do contrato a Srª Ana Cláudia Nascimento Silva Oliveira.  

 

 

  

 

  

Jaciara/MT, 07 de Fevereiro de 2018.  

 

 

 

 

  

  

  

  

 
Adnan Alli Ahmad 

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

 


