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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 06/2018 

1. Versam os presentes autos em procedimento licitatório de Chamamento 

Público na qual objetiva a 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 cronograma abaixo: 

COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESÃOS DO PAI ANDRÉ E BONSUCESSO 

CNPJ: 01.870.503/0001-80 

Item Código 
TCE  Descrição Embalagem Und 

Forn Qtde 
Valor (R$) 

Unitário Total 

1 3983-7 

 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 

3 
8.000 5,5433 R$ 44.346,40 
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6 13913-0 

Peixe (Ventrecha) – 
Ventrecha de pacú ou 
similares (tambacu, 
tambatinga, tambaqui), 
limpos, aspecto próprio 
da espécie, não 
amolecida nem 
pegajosa, cor própria 
da espécie, sem 
manchas esverdeadas 
ou pardacentas, odor 
próprio, tipo de corte 
em ventrechas, sem 
rabo e sem cabeça, 
embaladas em saco 
plástico transparente e 
atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que 
garanta a integridade 
do produto até o 
momento do consumo. 

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 acordo com 
as portarias do Ministério 
da Agricultura, DIPOA Nº 
304, de 22/04/96 e Nº 145 
de 22/04/98, da Resolução 
ANVISA Nº 105 de 
19/05/99. De 1 Kg. 

KG 

3 
10.000 R$ 16,9333 R$ 169.333,00 

VALOR TOTAL  R$ 213.679,40 

 

ASCOP - ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES 

 CNPJ: 23.040.383/0001-27 

Item Código 
TCE  Descrição Embalagem Und 

Forn Qtde 
Valor (R$) 

Unitário Total 

2 308487-6 

Bebida Láctea – Leite 
pasteurizado, sabor 
coco, 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 

1495 
40.000 R$ 3,35 R$ 134.000,00 
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3 308493-0 

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 

1495 
40.000 R$ 3,30 R$ 132.000,00 

4 421815-9 

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 

1 
4.500 R$ 12,29 R$ 55.305,00 

5 177375-5 

Polpa de fruta – Polpa 
de fruta, sabor Manga, 
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 

1 
4.500 R$ 12,29 R$ 55.305,00 

VALOR TOTAL  R$ 376.610,00 

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. 292/294 Parecer N. 043/2019. 

4. No caso em comento, observa-se, que compareceram duas licitantes, para a 

sessão de abertura credenciamento. Todos os trâmites processuais respeitaram as legítimas 
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exigências constantes do edital e respeitado os prazos e os meios de publicidades, o certame 

transitou de forma normal. 

5. Como já anotado anteriormente as exigências requeridas foram àquelas 

suficientes para demonstrar a capacidade da licitante, sendo que os valores das propostas 

estão abaixo da 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 empresas: 

COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESÃOS DO PAI ANDRÉ E 

BONSUCESSO portadora do CNPJ n. 01.870.503/0001-80 vencedora dos itens 01 e 06,  

ASCOP - ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES 

FAMILIARES portadora do CNPJ n. 23.040.383/0001-27 vencedora dos itens 02, 03, 04 e 

05, 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. 
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9. Remetam-se para elaboração do processo de dispensa de licitação. 

10. Cumpram-se. 

 

 
 

 Várzea Grande – MT, 04 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

Silvio Aparecido Fidelis 
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 


