
 

 

Ofício nº. 93/2020/SMS/JAC 

Jaciara-MT, 20 de fevereiro de 2020. 

AO  

Excelentíssimo Senhor 

Abduljabar Galvin Mohammad 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

Senhor Prefeito, 

Solicitamos a Vossa Excelência, a abertura de processo de licitação na modalidade Chamada 

Pública para 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”, 

Salientamos que a contratação terá vigência de 12(doze) meses, contados a partir da data da assinatura 

do contrato. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado nos termos do Inciso II, do art. 57 

da Lei Federal nº. 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos Padrões de 

qualidade exigidos, e os preços e as condições sejam vantajosas para o Município.  

A contratação é necessária a fim de que os alunos recebam uma merenda de qualidade, 

conforme indicação da nutricionista, auxiliando no bem estar e qualidade da aprendizagem dos alunos. 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios no sentido de 

autorizar o setor competente para que realize o referido processo licitatório, conforme as 03 cotações 

de preços e dotação orçamentária em anexo. 

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e renovamos-lhe as 

expressões de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

Ana Paula Barbosa Bueno 
Secretária Municipal de Educação,  

Cultura, Desporto e Lazer 

 

 

 

 

 



 

 

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 

R$ 

01 

 

0000112  

 

KG 360 

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$ 12,00 R$4.320,000 

(cód.: 

2527) 

02 

3725-7 

KG 1500 

BRÓCOLIS – de primeira qualidade. Deve estar 

isenta de sujidades, parasitas e larvas. Não deve 

apresentar partes estragadas. R$ 10,00 R$ 15.000,00 (cód.: 3) 

03 

3714-1 

KG 2000 

CARÁ – fresco, de ótima qualidade, compacto, 

firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor 

típicos da espécie, em perfeito estado de 

desenvolvimento. Não serão permitidos danos que 

lhe alterem a conformação e a aparência. 

Necessita estar isenta de: indícios de germinação, 

sujidades, insetos, parasitas e larvas, rachaduras, 

cortes e perfurações. Deve estar acomodada em 

caixas de papelão, em perfeitas condições 

estruturais, padronizadas e lacradas. R$ 9,80 R$ 19.600,00 (cód.: 3) 

04 

0000514 

KG 360 

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$ 12,00 R$ 4.320,000 (cód.: 3) 



 

 

05 

182090-7 

KG 400 

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$ 3,05 R$ 1.220,00 (cód.: 3) 

06 

388593-3 

KG 4000 

FILÉ DE PEITO DEFRANGO, com aspecto, cor, 

cheiro, e sabor próprios, isento de sujidades, 

parasitas, manchas e larvas, embalado em saco 

plástico polietileno, transparente atóxico, 

acondicionado em saco plástico polietileno, 

transparente atóxico, inspecionado pelo sif. R$ 15,05 R$ 60.200,00 (cód.: 3) 

07 

00018682 

KG 2000 

FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isentos de 

sujidades, parasitas, manchas e larvas embalado 

em saco plástico polietileno, transparente atóxico, 

acondicionado em sacoplástico polietileno, 

transparente atóxico, inspecionado pelo sif. R$ 15,60 R$ 31.200,00 (cód.: 3) 

08 

174744-4 

KG 5000 

FRANGO, COXA E SOBRECOXA 

CONGELADA, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios, isento de sujidades, parasitas, manchas e 

larvas, embalado em saco plástico polietileno, 

transparente atóxico, acondicionado em saco 

plástico polietileno, transparente atóxico, 

inspecionado pelo sif. R$ 9,10 R$ 45.500,00 (cód.: 3) 

09 

154033-5 

 1000 

LIMÃO TAITI – procedente de espécie genuína e 

sã. Fresco. Deve ter atingido o grau máximo no 

tamanho, aroma, cor e sabor próprio da variedade. 

Não deve estar golpeado ou danificado por 

quaisquer lesões de natureza mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência. Isentos de 

rachaduras e cortes na casca, resíduos de 

defensivos agrícolas, insetos, parasitas, sujidades 

ou umidade externa anormal. Acondicionamento 

e transporte de acordo com legislação em vigor. R$ 6,30 R$ 6.300,00 (cód.: 3) 

10 

00018683 

KG 2000 

LINGUIÇA DE FRANGO, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprios, isentos de sujidades, 

parasitas, manchas e larvas embalado em saco 

plástico polietileno, transparente atóxico, 

acondicionado em saco plástico polietileno, 

transparente atóxico, inspecionado pelo sif. R$ 14,70 R$ 29.400,00 (cód.: 3) 



 

 

 

Obs.: Caso os bens entregue pelo Agricultor familiar, vencedores 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.  

 

 

11 

406734-7 

 

KG 600 

POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR 

MARACUJÁ, pacote de 1,0kg, sem açúcar, 

natural, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, 

acondicionado em saco plástico transparente, 

devendo conter identificação do produto, marca 

do fabricante, prazode validade e peso liquido. O 

produto devera ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Com 

registro no Ministério da Agricultura. R$ 24,20 R$ 14.520,00 (cód.: 3) 

12 

421815-9 

KG 600 

POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR 

ACEROLA, pacote de 1,0kg, sem açúcar, natural, 

com aspecto cor cheiro e sabor próprio, 

acondicionado em saco plástico transparente, 

devendo conter identificação do produto, marca 

do fabricante, prazode validade e peso liquido. O 

produto devera ter registro noMinistério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Com 

registro no Ministério da Agricultura. R$ 16,10 R$ 9.660,00 (cód.: 3) 

13 

421823-0 

KG 600 

POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR 

CAJÚ, pacote de 1,0kg, sem açúcar, natural, com 

aspecto cor cheiro e sabor próprio, acondicionado 

em saco plástico transparente, devendo conter 

identificação do produto, marca do fabricante, 

prazode validade e peso liquido. O produto devera 

ter registro noMinistério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde. Com registro no Ministério 

da Agricultura. R$ 16,10 R$ 9.660,00 (cód.: 3) 

14 

406721-5 

KG 600 

POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR 

GOIABA, pacote de 1,0kg, sem açúcar, natural, 

com aspecto cor cheiro e sabor próprio, 

acondicionado em saco plástico transparente, 

devendo conter identificação do produto, marca 

do fabricante, prazode validade e peso liquido. O 

produto devera ter registro noMinistério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Com 

registro no Ministério da Agricultura. R$ 16,10 R$ 9.660,00 (cód.: 3) 

TOTAL R$         260.560,00 



 

 

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. 01.05.01.12.306.0027.2422.0000.3.3.90.30.00 - Manutenção com produtos da Agricultura familiar para 

fornecimento da merenda Escolar. 

 

7. FISCAL  

 

7.1. Será fiscal do contrato a Srª. Sidinéia Guimarães dos Santos, nomeada como Fiscal de Contratos, 

através da Portaria Nº 231/2018, de 11/10/2018.  

 

Jaciara/MT, 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Ana Paula Barbosa Bueno 
Secretária Municipal de Educação,  

Cultura, Desporto e Lazer 


