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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/2019 

1. Versam os presentes autos em procedimento licitatório de Chamamento Público na qual 

objetiva a Chamada Pública para contratação de Grupos Formais e Informais da Agricultura Familiar 

e Empreendedores Familiares Rurais e suas organizações, interessados em apresentar proposta 

para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à elaboração de 

merenda escolar para os alunos da rede básica de ensino do município de Várzea Grande/MT. 

2. Realizada a sessão pública de abertura de envelopes e averiguação das documentações de 

habilitação e das propostas de preços pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer e emissão de Parecer Técnico e laudo de análise das amostras subsidiando a Comissão 

Permanente de Licitações, declarou VENCEDORAS conforme abaixo: 

CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA - COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA 

CUIABANA inscrita no CNPJ sob nº 21.267.189/0001-53 

Item  Descrição 
Und. 

Forn. 
Qtd. 

Valor (R$) 

Unitário Total 

1 

Farinha de Mandioca - Seca, não muito fina, ligeiramente 

torrada, de cor amarelada. Isento de matéria terrosa, pedras, 

fungos ou parasitas, livre de umidade, fragmentos 

estranhos. Embalagem atóxica, intacta, com rótulo que 

identifique a categoria do produto, marca do fabricante, 

peso, prazo de validade e carimbo dos órgãos oficiais de 

inspeção. De 1 kg 

KG 10.000 R$6,0133 R$60.133,00 

2 

Abacaxi Pérola – Abacaxi pérola, com coroa, de primeira 

qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvido e maduro, com polpa firme intacta. Pesando 

aproximadamente 01 a 1,5 kg. 

UND 5.000 R$4,2567 R$21.283,50 

3 

Abóbora Cabotiã – Abóbora cabotiã, produto de primeira 

linha, extra, apresentando grau de maturação tal que lhe 

permita suportar a manipulação, o transporte e conservação 

em condições adequadas para consumo, ausência de 

sujidades e parasitas e larvas. 

KG 5.400 R$2,9733 R$16.055,82 
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4 

Abóbora Paulista – De primeira qualidade, tamanho médio, 

cor, sabor próprio da variedade e espécie, perfeito estado de 

desenvolvimento, grau de evolução e tamanho tal que lhe 

permita suportar a manipulação. Isenta de enfermidades, 

material terroso e umidade externa anormal, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, de 

acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 7.000 R$3,0667 R$21.466,90 

5 

Abóbora Verde – Abóbora verde, produto de primeira linha 

extra, 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. 

KG 11.000 R$3,1000 R$34.100,00 

6 

Alface Crespa – Alface crespa de primeira qualidade, com 

folhas integra livres de fungos, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. Transportas com sacos plásticos 

atóxicos, transparentes de primeiro uso, peso aproximado 

de 350/400 gramas.ENTREGA É SEMANAL E DEVERÁ 

SER REALIZADA PONTO A PONTO, DIRETAMENTE NAS 

UNIDADES ESCOLARES. 

UND 10.000 R$3,3200 R$33.200,00 

7 

Banana da Terra – Banana da terra in natura, de primeira, 

apresentando grau de maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, 

parasitas, larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 

CNNPA. 

KG 10.000 R$4,3900 R$43.900,00 

8 

Banana Maçã – Banana maçã, de primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Ausente de 

sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 

12/78 da CNNPA. 

Kg 15.000 R$4,1650 R$62.475,00 

9 

Banana Nanica – Banana nanica in natura, de primeira, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Ausente de 

sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 

KG 20.000 R$3,8833 R$77.666,00 
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12/78 da CNNPA. 

10 

Batata Doce - Batata Doce Branca, de primeira qualidade, 

tamanho grande ou médio, uniforme, inteiro, sem ferimento 

ou defeito, casca lisa e sem corpos estranhos. Isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 

livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 

larvas de acordo com a Resolução Nº 12/78 da CNNPA. 

KG 10.000 R$3,4367 R$34.367,00 

12 

Beterraba – Beterraba produto de primeira linha, Extra AA, 

Extra A e Extra, com grau de maturação que permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo, ausência de 

sujidade, parasitas, podridão, dano profundo ou murcho. 

KG 10.000 R$3,8233 R$38.233,00 

13 

Couve – De primeira, in natura, maço, inteiro, verde, 

apresentando grau de evolução completo do tamanho, 

aroma e cor própria. Ausente de sujidades, parasitas e 

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

ENTREGA É SEMANAL E DEVERÁ SER REALIZADA 

PONTO A PONTO, DIRETAMENTE NAS UNIDADES 

ESCOLARES. 

MÇ 10.000 R$2,7875 R$27.875,00 

14 

Feijão – Carioquinha, tipo 1 constituído de grãos inteiros, 

novos e sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos, 

parasitas, livre de fragmentos estranhos, umidade, e 

misturas de outras variedades ou espécies. Apresentando  

Laudo de Classificação e registro no Ministério da 

Agricultura.  Embalagem própria, atóxica, intacta, com rótulo 

que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, 

peso, prazo de validade e carimbo dos órgãos oficiais de 

inspeção. De 1kg 

PCT 25.000 R$8,5333 R$213.332,50 

16 

Laranja – Laranja, de primeira, in natura, tipo pera, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Ausente de 

sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 6.000 R$3,5033 R$21.019,80 

18 
Limão Taiti - De ótima qualidade, fresco, compacto e firme, 

isentos de sujidades, tamanho e coloração uniformes, 
KG 5.000 R$4,9567 R$24.783,50 
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devendo ser bem desenvolvidos. 

19 

Mamão Formosa – Mamão in natura, de primeira, tipo 

formosa, apresentando grau de maturação que permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Ausente de 

sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 8.000 R$3,4600 R$27.680,00 

20 

Mandioca – In natura, apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e consumo. Ausente de 

sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 20.000 R$2,7667 R$55.334,00 

21 

Melancia – Melancia de primeira, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, com polpa firme e 

intacta, tamanho e colorações uniformes devendo ser bem 

desenvolvidas e maduras, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte e pesar em média de 8 à 

9 kg. ENTREGA É SEMANAL E DEVERÁ SER 

REALIZADA PONTO A PONTO, DIRETAMENTE NAS 

UNIDADES ESCOLARES. 

KG 50.000 R$1,8800 R$94.000,00 

22 

Melão – Amarelo tipo 6, de 1ª qualidade, maduro, 

consistência firme com coloração e tamanho uniforme típico, 

sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem e outros defeitos 

que possam alterar sua aparência e qualidade. 

KG 10.000 R$4,3833 R$43.833,00 

27 

Repolho – Repolho, produto de primeira linha, limpo, sem 

cascas protetoras, tamanho médio, com grau de maturação 

que lhe permita manipulação, transporte e conservação em 

condições adequadas para consumo, ausência de sujidades 

e parasitas. 

KG 10.000 R$3,6833 R$36.833,00 

28 

Tangerina ou Pocã – De primeira qualidade, in natura, tipo 

pera, 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 

sujidade, parasitas e larvas. 

KG 35.000 R$4,4050 R$154.175,00 
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29 

Tomate – Tomate salada, de primeira, apresentando grau 

de maturação que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a Conservação em condições adequadas para 

o consumo. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 

acordo com a Resolução 12/78 CNNPA. 

KG 10.000 R$4,7100 R$47.100,00 

VALOR TOTAL R$1.188.846,02 

 

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BURITI GRANDE inscrita no CNPJ sob nº 

86.736.899/0001-20 

Item  Descrição 
Und. 

Forn. 
Qtde 

Valor (R$) 

Unitário Total 

2 

Abacaxi Pérola – Abacaxi pérola, com coroa, de primeira 

qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvido e maduro, com polpa firme intacta. Pesando 

aproximadamente 01 a 1,5 kg. 

UND 5.000 R$4,2567 R$21.283,50 

3 

Abóbora Cabotiã – Abóbora cabotiã, produto de primeira 

linha, extra, apresentando grau de maturação tal que lhe 

permita suportar a manipulação, o transporte e conservação 

em condições adequadas para consumo, ausência de 

sujidades e parasitas e larvas. 

KG 4.600 R$2,9733 R$13.677,18 

4 

Abóbora Paulista – De primeira qualidade, tamanho médio, 

cor, sabor próprio da variedade e espécie, perfeito estado de 

desenvolvimento, grau de evolução e tamanho tal que lhe 

permita suportar a manipulação. Isenta de enfermidades, 

material terroso e umidade externa anormal, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, de 

acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 3.000 R$3,0667 R$9.200,10 

5 

Abóbora Verde – Abóbora verde, produto de primeira linha 

extra, 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. 

KG 4.000 R$3,1000 R$12.400,00 
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7 

Banana da Terra – Banana da terra in natura, de primeira, 

apresentando grau de maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, 

parasitas, larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 

CNNPA. 

KG 5.000 R$4,3900 R$21.950,00 

8 

Banana Maçã – Banana maçã, de primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Ausente de 

sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 

12/78 da CNNPA. 

Kg 15.000 R$4,1650 R$62.475,00 

9 

Banana Nanica – Banana nanica in natura, de primeira, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Ausente de 

sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 20.000 R$3,8833 R$77.666,00 

19 

Mamão Formosa – Mamão in natura, de primeira, tipo 

formosa, apresentando grau de maturação que permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Ausente de 

sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 10.000 R$3,4600 R$34.600,00 

20 

Mandioca – In natura, apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e consumo. Ausente 

de sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 20.000 R$2,7667 R$55.334,00 

VALOR TOTAL R$308.585,78 

 
   

  
ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA COMUNIDADE RURAL JEJUM inscrita no CNPJ sob nº 16.781.975/0001-34 

Item  Descrição 
Und. 

Forn. 
Qtde 

Valor (R$) 

Unitário Total 
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4 

Abóbora Paulista – De primeira qualidade, tamanho médio, 

cor, sabor próprio da variedade e espécie, perfeito estado de 

desenvolvimento, grau de evolução e tamanho tal que lhe 

permita suportar a manipulação. Isenta de enfermidades, 

material terroso e umidade externa anormal, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, de 

acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 10.000 R$3,0667 R$30.667,00 

7 

Banana da Terra – Banana da terra in natura, de primeira, 

apresentando grau de maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, 

parasitas, larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 

CNNPA. 

KG 5.000 R$4,3900 R$21.950,00 

19 

Mamão Formosa – Mamão in natura, de primeira, tipo 

formosa, apresentando grau de maturação que permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Ausente de 

sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 2.000 R$3,4600 R$6.920,00 

VALOR TOTAL R$59.537,00 

 
   

  
COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA inscrita no CNPJ sob 

nº  03.548.401/0001-79 

Item  Descrição 
Und. 

Forn. 
Qtde 

Valor (R$) 

Unitário Total 

11 

Bebida Láctea – Leite pasteurizado, sabor morango, soro 

fresco de leite, açúcar, preparado de frutas, aroma natural, 

conservado, espessamente e fermento lácteo. Embalagem 

original de fábrica. A embalagem primária deverá conter 

identificação do produto, especificações dos ingredientes, 

informação nutricional, marca de fabricante e informações 

do mesmo, prazo de validade e peso, rotulagem de acordo 

com a legislação, carimbo dos órgãos de inspeção. De 1 LT. 

PCT 80.000 R$3,7333 R$298.664,00 
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17 

Leite Integral de vaca, pasteurizado, longa vida – 

processo pelo sistema UHT (Ultra High Temperature). 

Embalagem tetra Pack individual contendo 1 litro, com 

dados de identificação do produto e marca do fabricante, 

capacidade e prazo de validade. O produto deverá ter 

registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da 

Agricultura. Caixa com 12 unidades de 1litro. 

CX 10.000 R$51,8500 R$518.500,00 

VALOR TOTAL R$817.164,00 

 
   

  
ASCOP - ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES inscrita no CNPJ sob 

nº  23.040.383/0001-27 

Item  Descrição 
Und. 

Forn. 
Qtde 

Valor (R$) 

Unitário Total 

15 

Iogurte – Sabor Morango: Produto resultante da 

fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado, por 

fermentos lácticos próprios  Ingredientes: Leite reconstituído 

padronizado em seu conteúdo de gordura.Cultivos de 

bactérias lácticas e/ou cultivos de bactérias lácticas 

especificas, segundo corresponda às definições 

supracitadas.Morango em pedaços polpa(s), suco(s) e 

outros preparados. Embalagem original de fábrica. A 

embalagem primária deverá conter identificação do produto, 

especificações dos ingredientes, informação nutricional, 

marca de fabricante e informações do mesmo, peso, prazo 

de validade e rotulagem de acordo com legislação, carimbo 

dos órgãos de inspeção. De 1 LT. 

PCT 30.000 R$5,3633 R$160.899,00 

24 

Polpa de fruta – Polpa de fruta, sabor Caju, congelada, 

sem açúcar, com aspecto, cheiro e sabor próprio, cor, 

acondicionado em saco plástico transparente e com registro 

no Ministério da Agricultura. Embalagem própria, atóxica, 

intactas, com rótulo que identifique a categoria com produto, 

marca do fabricante, peso, prazo de validade e carimbo dos 

órgãos de inspeção. De 1 kg 

UNI 4.500 R$17,6400 R$79.380,00 
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25 

Polpa de fruta – Polpa de fruta, sabor Acerola, congelada, 

sem açúcar, com aspecto, cheiro e sabor próprio, cor, 

acondicionado em saco plástico transparente e com registro 

no Ministério da Agricultura. Embalagem própria, atóxica, 

intactas, com rótulo que identifique a categoria com produto, 

marca do fabricante, peso, prazo de validade e carimbo dos 

órgãos de inspeção. De 1 kg. 

UNI 4.500 R$17,6000 R$79.200,00 

VALOR TOTAL R$319.479,00 

 
   

  
ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO RURAL MISTA DO CINTURÃO VERDE DE CUIABA – MATO 

GROSSO inscrita no CNPJ sob nº  16.782.055/0001-30 

Item  Descrição 
Und. 

Forn. 
Qtde 

Valor (R$) 

Unitário Total 

26 

Rapadura – Feita a base de cana de açúcar boa qualidade, 

isenta de sujidades ou insetos que possa provocar algum 

dano à saúde. Só serão aceitas rapaduras de boa 

qualidade, com cor, sabor e aroma característicos do 

produto. Embalagem intacta de 1 Kg, composta por 40 

tabletes de aproximadamente 25g. Na embalagem deverá 

constar data de fabricação e data de validade. Validade 

mínima de 05 meses na data de entrega. Embalagem 

atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso, 

carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 1 Kg. 

KG 10.000 R$15,9833 R$159.833,00 

VALOR TOTAL R$159.833,00 

3.  Remetido os autos à Procuradoria Geral, em analise verifica se a conformidade do 

Processo Licitatório quanto à legislação vigente, bem como aspectos de natureza eminente técnico – 

administrativa, e que o mesmo encontra-se saneado para providencias necessárias legais, por terem sido 

observados os preceitos legais do procedimento licitatório, conforme fls. 1152/1154 Parecer N. 174/2020. 

4. No caso em comento, observa-se, que compareceram sete licitantes, para a sessão de 

abertura credenciamento. Todos os trâmites processuais respeitaram as legítimas exigências constantes do 

edital e respeitado os prazos e os meios de publicidades, o certame transitou de forma normal. 
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Licitação 
PMVG 

 
Fls. _______ 

5. Como já anotado anteriormente as exigências requeridas foram àquelas suficientes para 

demonstrar a capacidade da licitante, sendo que os valores das propostas estão de acordo com coleta de 

preços formalizada pela equipe da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

6. Com efeito, o objeto a presente chamada pública é de suma importância para a Secretária 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, regulamentada conforme Art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e a 

resolução do FNDE n. 26, de 17 de junho de 2013, alterada pela Resolução n. 04, de 02 de abril de 2015 as 

diretrizes da Alimentação escolar, o emprego de alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso 

de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, 

contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, 

em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção 

específica, como também o apoio e desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar 

e pelos empreendedores familiares rurais. 

7. Assim, observados os preceitos legais da lei n. 8666/93 e Constituição Federal de 1988, 

HOMOLOGO o presente certame e ADJUDICO seu objeto as cooperativas/associações: ASSOCIAÇÃO DO 

NÚCLEO DE PRODUÇÃO RURAL MISTA DO CINTURÃO VERDE DE CUIABA – MATO GROSSO inscrita 

no CNPJ sob nº 16.782.055/0001-30, COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE 

DE MATO GROSSO LTDA inscrita no CNPJ sob nº 03.548.401/0001-79, CENTRAL DA BAIXADA 

CUIABANA - COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA inscrita 

no CNPJ sob nº 21.267.189/0001-53, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BURITI 

GRANDE inscrita no CNPJ sob nº 86.736.899/0001-20, ASCOP - ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES inscrita no CNPJ sob nº 23.040.383/0001-27 e 

ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA COMUNIDADE RURAL JEJUM inscrita no CNPJ sob nº 16.781.975/0001-

34, conforme valores explicitados na tabela acima, na forma do inciso VI do artigo 43 da lei 8666/93. 

Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação das referidas licitantes. 

8. Dê-se publicidade. 

9. Remetam-se para elaboração do processo de dispensa de licitação. 

10. Cumpram-se. 

 

 Várzea Grande – MT, 23 de março de 2020. 

 

 

 

Silvio Aparecido Fidelis 

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 


