
 
 

TERMO DE DISPENSA Nº 005/2013 
 
 
 
 

A comissão de permanente de LICITAÇÂO da Prefeitura Municipal de 
Xexéu,Estado de Pernambuco, torna público que tendo em vista o contido no 
PARECER JURÍDICO, de acordo com o disposto inciso XII do art. 24 da Lei 
8.666 de 21 junho de 1993 e alterações posteriores, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 005/2013, contratação de empresa ou pessoa física para 
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis da Agricultura Família 
destinados a Merenda Escolar dos alunos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, por um período de 100 (cem) dias.  
 
 
 
Xexéu, 23 de setembro de 2013. 
 
 
 
 
 
Comissão Permanente de Licitação: 
 
 
 

_____________________________ 
Presidente  

 
 

_____________________________ 
Secretário 

 
_____________________________ 

Membro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO DO TERMO DA DISPENSA 
 

INSTRUÇÕES E EXIGÊNCIAS  
 

Deverá ser feita no mínimo 3 (três) as cotações na feira livre. 
A cotação com menor preço por item será compra no dia da feira, posto que aumentar 
a competitividade, deste modo a Administração Pública terá a melhor oferta de fato 
pelo “menor preço” do dia, além de verificar a melhor qualidade dos produtos 
levando em sua essência os princípios da legalidade, transparência e economicidade 
para ADM. Pública. 
 
As cotações deverão estar assinadas pelo feirante/ produtor rural e/ou ainda 
Associações e Cooperativas que atenda o que determina a cartilha PNAE e a Lei de 
Licitações e Contratos n° 8.666/93. 
 

DA AQUISIÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
A aquisição de hortifrutigranjeiros para alimentação dos alunos da rede publica de 
ensino, será feita na feira livre do município de Xexéu – PE, podendo a aquisição ser 
paga por Nota Fiscal avulso emitido pelo feirante e/ou Produtor Rural, ou ainda nota 
fiscal  de Associações / Cooperativas que atendam o solicitado na cartilha do PNAE 
na forma da lei 8.666/93. 
 

DO PREÇO 
 
Valor Total Estimado para 100 Dias é Aproximadamente Na Ordem de  R$ 
26.639,50  (vinte e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta 
centavos). 
Os fornecedores cadastrados na feira livre atendem as necessidades Deste processo 
LICITATÓRIO. 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS CADASTRO: 
 
-Copia de RG e/ou CPF 
-Copia de Comprovante de Endereço 
-Copia do comprovante de Arrecadação 
Os fornecedores comprometem-se a fornecer os gêneros alimentícios conforme o 
disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as 
especificações técnicas elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação.  
 
Os fornecedores comprometem-se a fornecer os gêneros alimentícios no preço do dia; 
Os fornecedores comprometem-se a fornecer os gêneros alimentícios para as 
Unidades Escolares conforme planilha de cotação com o menor preço do dia e 
qualidade definida pela Secretaria de Educação. 
  
 
Rubrica da Comissão    _________________  ________________   ______________ 


