
Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E CORRELATOS, CONFORME EDITAL E SEUS 
ANEXOS.

Itens Discriminação dos produtos Unld. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 ABACAXI HAVAÍ kg - de 1a qualidade, in natura, Kg 420,00 4,62 1.940,40
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, maduro, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, sem manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

2 ABÓBORA-Cabotiã, de 1a qualidade, in natura, Kg 205,00 2,23 457,15
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre
de sujidade, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizantes. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, madura, sem defeitos graves como 
podridão, amassado murcho, deformado, 
descolorado , queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injurias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparente, 
atóxico e intacto.

3 ABOBRINHA - Menina, de 1a qualidade, in natura, Kg 195,00 3,12 608,40
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, madura, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúriaspor pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxicos e intacto.

4 ABSORVENTE HIGIÊNICO SEM ABAS PCT C/8 PC 450,00 3,20 1.440,00
UNID. - Absorvente higiênico, macio, normal, com
impermeabilização em um dos lados, sem abas, 
atóxico em contato com a pele, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, pacote com 8 
unidades, com a especificação dos componentes, 
informações do fabricante e registro no Ministério 
da Saúde.

5 ACETONA 200ml - Acetona, acetato de amila e 
emoliente, remoção de esmalte, liquido, 
apropriada frasco 200 ml.

UN 50,00 7,65 382,50

6 ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL 400 g, a 
base de açúcar, cacau em pó, lecitina de soja e

UN 550,00 3,24 1.782,00

aromatizantes. Deverá ser obtido de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, 
de parasitas, detritos animais, cascas de semente 
de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó 
homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro 
característico e sabor doce próprio. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem de polietileno com peso 
líquido de 400 gramas.

7 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - Cristalizado, sacarose PC 2.258,00 4,20 9.483,60
obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar

(saccharum officinarum 1. ) ; branco, aspecto 
granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, 
livre de umidade e fragmentos estranhos, 
rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e do produto; o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem de polietileno, 
transparente, com peso líquido de 2 KG

8 ADOÇANTE DIETÉTICO 85g - adoçante UN 422,00 3,51 1.481,22
dietético, apresentação: líquido, tipo: com
édulcorantes artificiais, sacarina sódica e 
ciclamato de sódio, forma fornecimento : 85g



Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unld. Quant. Valor Unlt. Valor Total

9 AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS 20L - 
Água mineral natural sem gás, acondicionada em 
garrafão fabricado em resina virgem, com tampa 
de pressão e lacre, contendo 20 (vinte) litros, 
com validade mínima de 2 meses a contar da 
data da entrega, sem vasilhame.

GL 3.298,00 9,38 30.935,24

10 Agua  m ineral sem  g a s  soomi p a c o t e
C/12 - Água mineral; natural sem gas; 
acondicionada em garrafa pet,tampa c/rosca e 
lacre,validade 11 meses a contar da data da 
entrega. Pacote com 12 garrafas de 500ml cada.

PC 1.020,00 14,36 14.647,20

11 ÁGUA SANITÁRIA 2L - Composição: hipoclorito 
de sódio e água;Princípio ativo: hipoclorito de 
sódio, teor de cloro ativo: 2,0 a 2,5 p/p, 
embalagem de 2 litro, com prazo de validade e 
data de fabricação estampados no rótulo.

FRAS 12.184,00 4,24 51.660,16

12 á lc o o l  e t Il ic o  líquido  iooomi - Áicooi
etílico, líquido, embalagem plástica com 1000 ml, 
46° INPM, uso doméstico, pronto para uso, 
original de fábrica, embalagem lacrada, com 
registro no ministério da saúde, validade e

FRAS 2.638,00 5,21 13.743,98

•
13

informações do fabricante estampas no rótulo do 
produto.
ÁLCOOL GEL 70% 1L - Álcool gel a base de 
álcool para higienização, a 70%, com ação 
antisséptica, sem enxágue; composição: álcool 
etílico, polímero carboxílico, neutralizante, 
umectante, conservante, quelante e água 
deionizada. Prazo de validade: 24 meses a partir 
da data de fabricação / (embalag. De 11

FRAS 1.330,00 15,83 21.053,90

14 ALFACE - crespa, em pé, de 1a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, bem 
desenvolvida, tenra, livre de folhas externas 
danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves, como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injurias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

UN 510,00 2,38 1.213,80

15 ALHO branco - sem réstia, bulbo inteiriço, de 1a 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, manchas,

Kg 216,00 18,51 3.998,16

• rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

16 AMACIANTE DE ROUPAS 2L - Amaciante de 
roupas com validade de 6 meses no mínimo, 
armazenados em frascos plásticos de 02 litros, 
sendo os mesmos opacos, resistentes e com 
tampa para evitar vazamentos. Quanto a 
rotulagem, esta deverá atender todas as 
informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a anvisa.

FRAS 1.338,00 5,27 7.051,26

17 AMEIXA PRETA SECA 400g - Ameixa preta seca 
sem caroço, lata com 400 gramas, obtida de 
frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e 
desidratadas, livres de fermentações, manchas 
ou defeitos, acondicionadas em lata com 
tratamento interno, com validade mínima de 06 
meses a contar da data de entrega.

LATA 60,00 13,03 781,80

'M
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18 AMIDO DE MILHO 500g - Produto amiláceo PC 130,00 3,38 439,40
extraído de milho (Zeamaya, L .) , fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, fungos e parasitas, livre de 
umidade, fermentação ou ranço. Sob a forma de 
pó, deverão produzir ligeira crepitação quando 
comprimido entre os dedos. O produto deverá 
estar em conformidade com a Resolução RDC n°
263, de 22 de setembro de 2005, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem original de fábrica 
de 500 gramas.

19 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL C/2 UN 1.432,00 3,03 4.338,96
LÂMINAS - Aparelho de barbear tipo lâmina
descartável, cl 2 lâminas de aço, cabo plástico 
anatômico com estrias de borracha cl fita 
lubrificante.

20 ARROZ - Tipo 1, agulhinha -tipo 1, agulhinha, PC 1.041,00 12,09 12.585,69
longo fino polido, sem glúten, contendo no
mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de 
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre 
de umidade. Com rendimento após o cozimento 
de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da 
cocção, devendo também apresentar coloração 
branca, grãos íntegros e soltos após cozimento.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem de polietileno 
transparente, original de fábrica com peso líquido 
de 5 kg.

21 AVEIA EM FLOCOS FINOS 500g -100% UN 20,00 5,45 109,00
natural, sem aditivos ou conservantes, fabricada a
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, fungos e parasitos, livre de 
umidade, fermentação ou ranço. O produto 
deverá estar em conformidade com a Resolução 
RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da 
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade. Embalagem 
original de fábrica de 500 gramas.

22 AVENTAL DE NAPA - Avental de napa PVC, cor UN 80,00 12,53 1.002,40
branca, com bainhas costuradas com 1 cm
viradas 1 vez. Sendo que na parte superior fica 
42 cm para amarração do pescoço e na parte 
inferior 57 cm para amarração da cintura. Todas 
as costuras devem ser realizadas com a linha da 
cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta 
de qualquer defeito que comprometa sua 
apresentação.

23 BALAS MASTIGÁVEIS PCT 700g - Sabores 
artificiais de banana, morango, uva, framboesa, 
iogurte e maçã verde. Colorida artificialmente. 
Ingredientes: açúcar, xarope de glicose, gordura 
vegetal hidrogenada, amido de milho modificado, 
acidulante ácido cítrico, aromatizante lecitina de 
soja e corantes artificiais vermelho 40, amarelo 
tartrazina e azul indigotina.

PC 100,00 7,21 721,00

24 BALDE PLÁSTICO - 30 LITROS. UN 206,00 19,03 3.920,18
25 BALDE PLÁSTICO 20 L UN 505,00 9,03 4.560,15
26 BANANA NANICA -  de 1* qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre
Kg 2.390,00 2,38 5.688,20

de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, madura, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, sem manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

3/28
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27 BARRA DE GELO 5 KG BAR 350,00 10,00 3.500,00
28 BARRAGE 20ml (VENENO) - concentrado 

emulsionável, contendo 
alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil3 (2,2- 
diclorovinil) -ciclopropanocarboxilado, 
acondicionados em frascos de 20ml. Indicado 
carrapaticida, mosquicida, piolhicida e sarnicida.

UN 110,00 5,00 550,00

29 BATATA DOCE ROXA - de 1* qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa

Kg 120,00 2,16 259,20

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

30 BATATA INGLESA-De primeira qualidade, in KILO 605,00 3,03 1.833,15
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, maduro, sem defeitos graves 
como, podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras injurias por pragas ou doenças.
Embalados em saco de polietileno, transparente, 
atóxico e intacto.

31 BETERRABAESPECIAL-tipoA.de 1a Kg 348,00 2,82 981,36
qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

32 BISCOITO DE ÀGUA E SAL - Produto obtido pela PC 3.135,00 3,28 10.282,80
mistura de farinha, amido e ou fécula com outros
ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não, a 
base de farinha de trigo, gordura vegetal, etc.O 
produto deverá estar em conformidade com a 
resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, da 
ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no minimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o numero do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade. Embalagem 
impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 
400g

33 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO OU LEITE - PC 1.450,00 3,62 5.249,00
produto obtido pela mistura de farinha (s) ,
amido (s) e ou fécula (s) com outros 
ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não, a 
base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, 
amido de milho, açúcar invertido, leite de coco, 
coco ralado, leite integral. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e 
em perfeito estado de conservação. Serão 
rejeitados biscoitos, mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. O produto deverá estar 
em conformidade com a Resolução RDC n° 263, 
de 22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem primária em pacotes 
impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400 
9-



34 BISCOITO, tipo Maisena - produto obtido pela PC 1.320,00 3,40 4.488,00
mistura de farinha (s) , amido (s) e ou 
fécula (s) com outros ingredientes, submetidos 
a processos de amassamento e cocção, 
fermentados ou não, a base de farinha de trigo, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de 
milho, açúcar, outros. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas são e limpo, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. O produto deverá estar 
em conformidade com a Resolução RDC n° 263, 
de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem primária em pacotes 
impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400
9-

35 BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁSTICO - 5 
Kg (C/500UNID)

BOB 340,00 33,62 11.430,80

36 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 4,5 
LITROS.

UN 50,00 3,86 193,00

37 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 7 
LITROS.

UN 50,00 4,90 245,00

38 BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO / BRANCA 
(DO N° 35 AO 44)

PAR 365,00 38,96 14.220,40

39 BRILHA ALUMÍNIO 500 ml. UN 1.823,00 3,39 6.179,97
40 CAFÉ 500g - Café em pó homogêneo, tipo 

superior, com classificação de avaliação global de 
qualidade entre 6,7 e 8, acondicionados em 
embalagem aluminizada, fechado 
hermeticamente (vácuo) em pacote com 500gr. 
Validade do produto entregue de 12 (doze) 
meses, a contar da data de fabricação, máximo 
de 30 (trinta) dias de fabricação anterior à 
entrega.

PC 6.776,00 7,41 50.210,16

41 CAIXA TÉRMICA 30L - Com corpo e tampa 
confeccionados em polietileno de alta densidade 

(PEHD) com isolamento interno em poliuretano 
(PU) com tampa na parte superior, alças 

laterais para carregamento. Capacidade mínima 
de 30 litros.

UN 35,00 80,17 2.805,95

42 CAIXA TÉRMICA 50L - Caixa Térmica com UN 5,00 202,67 1.013,35
capacidade de no mínimo 50 litros,
Características gerais: Alça laterais para facilitar o 
transporte, tampa térmica resistente (com PU) . 
Material externo: Confeccionado em polietileno de 
alta densidade (PEAD) nas paredes interna e 
externa, polímero sintético de alta resistência 
química, impactos e às baixas temperaturas. 
Construída com matéria prima ecologicamente 
correta e Garantia de no mínimo: 6 meses. A 
caixa térmica deverá apresentar alta qualidade no 
isolamento térmico.

43 CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 8 CAIX 56,00 1,75 98,00
CUBOS - O produto deverá estar de acordo com 
a NTA 02 e 70 (Decreto 12.486 de 20/10/78) .
Ingredientes: sal, amido, óleo vegetal, extrato de 
levedura, curcuma, alho, cebola, salsa, carne de 
galinha, sem pimenta e sem glúten. Poderá 
conter outros ingredientes desde que permitidos 
por legislação e que não descaracterizem o 
produto. Embalagem primaria: saco plástico 
leitoso ou metalizado, termosoldável, resistente e 
atóxica. Embalagem com 08 cubos. No momento 
da entrega do pedido, o produto deverá dispor de 
no mínimo 10 (dez) meses de validade.

u
5/28



Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

44 CANELA EM PÓ-proveniente de cascas sãs, 
limpas e secas, em forma de pó fino, 
acondicionado em saco de polietileno, íntegro, 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e 
limpo. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação, quantidade do 
produto e apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante, de acordo com a RDC 
n°276/2005. Embalagem com 30g.

45 CAPA DE CHUVA UNISSEX - Capa de chuva 
unissex, tecido fino e impermeável e, com capuz 
com ajustes frente e costas, visor transparente 
para facilitar a visão periférica e pode ser usado 
sobre o capacete. Com recorte frontal

46 CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRO - 
sem osso, cortado em cubos 1x1, obtida através 
do abate de animais sadios, não podem ter 
manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de 
inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve 
apresentar odor, cor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 
10%. Embalagem em saco plástico de polietileno, 
ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, 
intacto, embalado em quantidade de 500 gramas, 
com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria 
do produto, prazo de validade, carimbo do SIF

(Serviço de Inspeção Federal) , SIE (Serviço 
de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal) .

47 CARNE BOVINA DE 1a EM BIFE KG - resfriada, 
com no máximo 20% de gordura no seu total, 
livre de aparas, aspecto firme, na cor vermelho 
vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas, acondicionadas em embalagens de 
1 a 15 KG (conforme solicitado pelo município) , 
com ao menos 70% do prazo de validade à 
vencer na data da entrega

48 CARNE BOVINA EM CUBO-a carne deve ser de 
patinho ou coxão mole, apresentar-se com 
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, 
cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas 
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e 
qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de 
acordo com a legislação sanitária e Ministério de 
Agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome 
e composição do produto, lote, data de fabricação 
e validade, número de registro no órgão oficial, 
CGC, endereço do fabricante e distribuidor, 
condições de armazenamento e quantidade

(peso) . Sua apresentação deve ser em cubos 
de aproximadamente 3x3 cm, congelada em 
temperatura de -10 a - 25°C. Embalagem de 01 
KG.

49 CARNE BOVINA MOlDA - tipo músculo, sem 
osso, moída, fresca, congelada, com temperatura 
de -12° a -18°C, de segunda qualidade, obtida 
através do abate de animais sadios, não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de 
inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve 
apresentar odor e sabor característico, cor 
vermelha brilhante ou púrpura. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10%. 
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou 
outro tipo de plástico transparente, atóxico, 
intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria e 
característica do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal) , SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal) .

UN 30,00 3,43 102,90

UN 210,00 16,63 3.492,30

Kg 1.995,00 25,19 50.254,05

Kg 800,00 24,56 19.648,00

Kg 1.500,00 24,95 37.425,00

Kg 1.845,00 16,38 30.221,10
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50 CARNE BOVINA TIPO ACÉM - sem osso, fresca, Kg 2.640,00 20,24 53.433,60
congelada, com temperatura de -12° a -18°C, de 
segunda qualidade, cortado em cubos 3x3, obtida 
através do abate de animais sadios, não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de 
inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve 
apresentar odor e sabor característico, cor 
vermelha brilhante ou púrpura. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10%.
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou 
outro tipo de plástico transparente, atóxico, 
intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ,
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 

(Serviço de Inspeção Municipal) .
51 CARNE BOVINA TIPO COSTELA KG - De boa Kg 665,00 13,33 8.864,45

qualidade , resfriada, com osso, obtida através do
abate de animais sadios, não podem ter manchas 
de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas.
Deve apresentar odor e sabor característico, cor 
vermelha brilhante ou púrpura. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10%.
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou 
outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo 
ou etiqueta que identifique: categoria do produto, 
prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal) , SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal.

52 CARNE DE 2a INTEIRA RESFRIADA KG - Paleta KILO 125,00 18,53 2.316,25
ou Acem, com no máximo 20% de gordura no seu
total, livre de aparas, aspecto firme, na cor 
vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas . Será aceito pedaço de peça para 
atingir a quantidade requisitada

53 CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, Kg 825,00 7,31 6.030,75
fresca, congelada, com temperatura de -12° a
-18°C, obtida através do abate de animais sadios, 
não podem ter manchas de qualquer espécie, 
nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem 
larvas. Deve apresentar odor e sabor 
característico, cor amarela rosada. Não devem 
apresentar gelo superficial, água dentro da 
embalagem, nem qualquer sinal de 
descongelamento. Embalagem em saco plástico 
de polietileno, ou outro tipo de plástico 
transparente, atóxico, intacto, com rótulo ou 
etiqueta que identifique: categoria do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, carimbo do 
SIF (Serviço de Inspeção Federal) , SIE 

(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal) .

54 CARNE DE FRANGO - PEITO, fresco, Kg 500,00 8,11 4.055,00
congelado, com temperatura de -12° a -18°C,
obtida através do abate de animais sadios, não 
podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum 
tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas.
Devem apresentar odor e sabor característico, 
cor amarela rosada. Não deve apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem 
qualquer sinal de descongelamento. Embalagem 
em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de 
plástico transparente, atóxico, intacto, com rótulo 
ou etiqueta que identifique: categoria do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, carimbo do 
SIF (Serviço de Inspeção Federal) , SIE 

(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal) .
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55 CEBOLA - de 1a qualidade, in natura, tamanho e Kg 525,00 3,03 1.590,75
coloração uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

56 CENOURA - de 1* qualidade, in natura, tamanho Kg 365,00 3,13 1.142,45
e coloração uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, com manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

57 CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ml - Cera líquida, 
incolor, auto brilho, com 850 ml, pronto para uso, 
original do fabricante, com Registro no Ministério 
da Saúde, químico responsável, data de 
fabricação e validade, composição e informações 
do fabricante estampada na embalagem.

UN 2.608,00 3,95 10.301,60

58 CERA LIQUIDA VERMELHA 850ml - Cera 
liquida, vermelha, auto brilho, com 850 ml, pronto 
para uso, original do fabricante, com Registro no 
Ministério da Saúde, químico responsável, data 
de fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na 
embalagem.

UN 230,00 4,50 1.035,00

59 CESTO DE LIXO Cl PEDAL 18L UN 134,00 34,12 4.572,08
60 CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 L - Cesto de 

lixo com tampa, capacidade 100 litros, contendo 
selo com informações do fabricante e composição 
do produto.

UN 66,00 72,45 4.781,70

61 CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO UN 71,00 18,37 1.304,27
62 CESTO DE LIXO, 50 LITROS UN 230,00 51,48 11.840,40
63 CESTO PLÁSTICO DE LIXO TELADO 9L. UN 1.816,00 3,58 6.501,28
64 CHA MATE 400g - tostado, com validade 

minima de 06 (seis) meses após a data de 
entega, embalagem com 400 gramas

CAIX 24,00 8,40 201,60

65 CHA MATE TOSTADO NATURAL 250g - De boa 
qualidade, erva mate tostado, constituído de

CAIX 2.645,00 3,32 8.781,40

folhas novas; de espécimes vegetais genuínos 
dessecados, tostados e partidos; pardacenta; 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento 
de sujidades, parasitas e larvas, rendimento de 
até 15 litros embalagem a granel; embalado caixa 
papel cartão, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data da entrega. Embalagem pesando 
250 gramas.

66 CHA SABOR CAMOMILA, caixa com 20 sachês, 
de 11g.

CAIX 40,00 6,15 246,00

67 CHA SABOR ERVA CIDREIRA, caixa com 20 
sachês, de 11g.

CAIX 50,00 5,95 297,50

68 CHA SABOR HORTELÃ, caixa com 20 sachês, 
de 11g.

CAIX 100,00 6,58 658,00

69 CHEIRO VERDE MAÇO de 1* qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, livre de

MAÇO 250,00 2,68 670,00

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.
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70 CHOCOLATE GRANULADO 150g - Embalagem 
de 150 gramas.

PC 280,00 3,69 1.033,20

71 CHUCHU - de primeira qualidade, de tamanho 
grande e médio, coloração Uniforme, sem defeito, 
firmes e bem desenvolvidos, livres de terra ou 
copros estrtanhos aderentes, não deve 
apresentar quaisquer lesão.

Kg 444,00 3,36 1.491,84

72 CHUPETA COM BICO EM SILICONE 
ANATÔMICO - Chupeta com aplicação de strass. 
Cor diversa, com o prendedor, bico em silicone 
anatômico. Tamanho de 0 a 6 meses e maior de 
6 meses.

UN 50,00 6,17 308,50

73 COADOR DE PANO GRANDE P/CAFÉ - 
COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. 
GRANDE MATERIAL (IS) : flanela lisa e cordão 
8 fios, 100% algodão. CARACTERÍSTICA (S) : 
composto de duas partes iguais, com 
extremidades superiores retas e inferiores em 
forma circular. COR: branca. 
ACONDICIONAMENTO: embalagem original de 
fábrica, com identificação e quantidade do 
material.

UN 354,00 4,10 1.451,40

74 COCO RALADO 100g - ralado, sem açúcar. 
Produto obtido a partir do fruto co coqueiro, por 
processo tecnologico adequado e separado 
parcilamente por emulsão óleo/água por 
processos mecânicos de acordo com a RDC 
272/2005 DA ANVISA, devidamente identificada 
na emabalgem, com 100g.

PC 380,00 3,23 1.227,40

75 COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - 
PCT C/100 UNID.

PC 150,00 5,22 783,00

76 COLHER REFEIÇÃO PARA FESTA 
DESCARTÁVEL C/100 - Pacote com 100 
unidades

PC 150,00 5,12 768,00

77 COLORÍFICO 500g - alimentício, produto obtido 
do pó do urucum com a mistura de fubá ou 
farinha de mandioca. Pó fino, de coloração 
avermelhada, deve estar sem a presença de 
sujidade ou matérias estranhas. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem em polietileno transparente, 
com peso líquido de 500 gramas.

PC 320,00 4,11 1.315,20

78 CONDICIONADOR PARA CABELO USO 
ADULTO 500ml - Condicionador para cabelos 
normais (USO ADULTO) , contendo 500ml 
embalagem original de fábrica, contendo 
informações do fabricante, composição, químico 
responsável, data de validade estampada na 
embalagem.

UN 100,00 8,47 847,00

79 CONDICIONADOR USO INFANTIL 500ml - 
Condicionador infantil para cabelos normais, 
contendo 500ml embalagem original de fábrica, 
contendo informações do fabricante, composição, 
químico responsável, data de validade estampada 
na embalagem.

UN 2.130,00 11,70 24.921,00

80 CONDIMENTO (orégano) -200g- PC 310,00 10,28 3.186,80
apresentação natural, matéria-prima orégano, 
aspecto físico granulado. Embalagem 200g.
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81 COPO DESCARTÁVEL 180ml PACOTE C/100 PC 12.615,00 2,93 36.961,95
UNID. - Copo descartável em Polipropileno, com 
capacidade mínima para 180 ml, acondicionado 
em pacotes contendo 100 copos, invioláveis, com 
peso mínimo de 220g, sendo que os pacotes 
devem estar protegidos em caixa de papelão 
resistente. Deverá constar expressamente e de 
forma indelével em cada pacote a quantidade do 
mesmo bem como a capacidade de cada copo e 
seu peso mínimo. Cada copo deve conter 
gravado de forma indelével em relevo marca ou 
identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do material para reciclagem 
conforme NBR 13230 e capacidade do copo. Os 
copos deverão estar em conformidade com a 
norma técnica 14.865/2002. Caixa com 25 
pacotes de 100 unidades, na cor transparente.

82 COPO DESCARTÁVEL 50ml PACOTE C/100 PC 3.655,00 2,07 7.565,85
UNID. - Copo descartável em Polipropileno, com 
capacidade mínima para 50 ml, acondicionado 
em pacotes contendo 100 copos, invioláveis, com 
peso mínimo de 220g, sendo que os pacotes 
devem estar protegidos em caixa de papelão 
resistente. Deverá constar expressamente e de 
forma indelével em cada pacote a quantidade do 
mesmo bem como a capacidade de cada copo e 
seu peso mínimo. Cada copo deve conter 
gravado de forma indelével em relevo marca ou 
identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do material para reciclagem 
conforme NBR 13230 e capacidade do copo. Os 
copos deverão estar em conformidade com a 
norma técnica 14.865/2002. Caixa com 25 
pacotes de 100 unidades, na cor transparente.

83 CORDA DE NYLON VARAL PCT. C/ 10m - Corda 
de nylon para varal Produzidas a partir do uso de 
Polietileno 90%, Polipropileno 10% e Pigmento. 
Produto não perecível. Não Tóxico. Pacote com 
10m.

PC 110,00 2,77 304,70

84 CRAVO DA ÍNDIA 40g - produto natural, 
embalado em saco de polietileno atóxico, 
transparente e resistente, 40g. Data de fabricação 
e validade.

PC 20,00 7,24 144,80

85 CREME DE LEITE 200g - UHT produto de UN 510,00 2,42 1.234,20
origem animal, embalado em tetra pack. A 
embalagem deverá ser limpa, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, não violada e resistente de 
modo a garantir a integridade do produto. Deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega. O 
produto deverá atender as exigências do 
Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 
Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de 
Origem Animal. Embalagem de 200g.

86 CREME DENTAL COM FLÚOR 180g - Creme 
dental, em pasta, com flúor, embalagem 180g.

UN 670,00 4,71 3.155,70

87 CREME DENTAL INFANTIL 50g - Creme dental 
infantil com 1100 PPM de flúor. Unidade com 50g. 
Igual ou superior a Tandy ou Colgate.

UN 1.500,00 3,77 5.655,00

88 CREME HIDRATANTE CORPORAL - Frasco cl 1 
litro

FRÄS 480,00 10,93 5.246,40

89 CREME PARA PENTEAR PARA ADULTO 300ml UN 817,00 8,96 7.320,32

90 CREOLINA 500ml LATA 407,00 38,64 15.726,48
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91 DESINFETANTE 2 LITROS - Germicida, pronto FRAS 14.033,00 4,05 56.833,65
uso, original do fabricante, com registro no 
ministério da saúde, químico responsável, data de 
fabricação e validade, composição e informações 
do fabricante estampada na embalagem. Marcas 
aceitáveis: assim, kalipto bom bril, minuano, ipê e 
azulim.

92 DESINFETANTE LYSOFORM 1L - Desinfetante 
lysoform bruto, bactericida, germicida e fungicida. 
Frasco de 1 litro.

LIT 15,00 10,20 153,00

93 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 55g - UN 50,00 5,16 258,00
Desodorante antitranspirante, neutro, em creme, 
sem perfume, composto por: agua 
demineralizada, edta propilenoglicol, triclosan, 
metilparabeno, propilparabeno, álcool cetilico, 
álcool cetoestarilico etoxilado, monoestearato de 
glicerila e cloridroxido de aluminio. Com 
aproximadamente 55 gramas.

94 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 
FEMININO

UN 454,00 10,24 4.648,96

95 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 
MASCULINO

UN 454,00 10,24 4.648,96

96 DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM A R) 
- 360 ML

UN 508,00 8,24 4.185,92

97 DETERGENTE LlQUIDO 500ml - Neutro, pronto UN 13.106,00 1,46 19.134,76
uso, biodegradável, original do fabricante, com 
Registro do Ministério da Saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem. Marcas aceitáveis: 
Ypê, Limpol, Minuano, Supremo, Sol.

98 DOCE DE LEITE 200g - embalagem pote 200g. UN 250,00 3,55 887,50
99 ENXAGUANTE BUCAL INFANTIL 250ml. FRAS 25,00 16,00 400,00
100 ERVA DOCE 40g - Embalagem com 40g. PC 30,00 6,08 182,40
101 ERVA MATE 500g - Tradicional para tereré, 

embalagem plástica contendo 500g.
PC 240,00 2,91 698,40

102 ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ 200g - não 
amassadas ou enferrujada e perfuradas. A

SC 456,00 1,99 907,44

embalgem deverá ser limpa, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos 
estranhos, não violada e resistente, de modo a 
garantir a integridade do produto. Deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, numero de 
lote, quantidade do produto e validade minima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega, 
CNPJ do fabricante , data de fabricação, prazo de 
validade e com ao menos 70% do prazo de 
validade à vencer na data da entrega. SACHE 
200 GR.

103 ERVILHA EM CONSERVA 2kg - -enlatadas, não LATA 160,00 16,98 2.716,80
amassadas ou enferrujadas e perfuradas. A 
embalagem deverá ser limpa, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos 
estranhos, não violada e resistente, de modo a 
garantir a integridade do produto. Deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega.
Lata de 02Kg.

104 ESCOVA DE CABELO INFANTIL UN 150,00 7,72 1.158,00
105 ESCOVA DE CABELO PARA ADULTO UN 135,00 7,30 985,50
106 ESCOVA DE CABELO PARA BEBÊ UN 70,00 7,93 555,10
107 ESCOVA DE DENTE MACIA UN 530,00 3,06 1.621,80
108 ESCOVA DE LAVAR ROUPA UN 182,00 3,10 564,20
109 ESCOVA DE LIMPEZA DE MAMADEIRA 30cm - 

Escova lavar mamadeiras 30 cm de comprimento, 
com cerdas de nylon macias e duráveis, sua 
composição deve ser a base de polipropileno e 
nylon.

UN 180,00 12,78 2.300,40

110 ESPANADOR SINTÉTICO C/CABO 30cm - UN 63,00 11,01 693,63
Espanador sintético de nylon, cabo de madeira, 
comprimento aproximado do cabo: 30cm.
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111 ESPONJA DE AÇO PACOTE C/8 UNID. - 
Produto confeccionado com fios finos de aço, 
emaranhados, pesando, no mínimo, 60g. 

(Pacote com 08 unid) .

PC 3.233,00 1,29 4.170,57

112 ESPONJA DUPLA FACE PACOTE C/3 UNID. - 
Pacote com 3 unidades, de fibra sintética, para 
uso geral de limpeza, medindo 7cm X 11cmX 
2,2cm, com informações da composição e 
fabricante em embalagem original.

PC 4.735,00 2,34 11.079,90

113 ESPONJA PARA BANHO / INFANTIL UN 350,00 5,23 1.830,50
114 ESPONJA PARA BANHO 13 X 9 cm - Esponja 

para banho, de espuma poliuretana e fibra de 
poliester com talco, anti alérgico, formato oval, 
com dupla face, sendo uma mais aspera, 
medindo aproximadamente 13X9 cm.

UN 90,00 3,50 315,00

115 EXTRATO DE TOMATE 870g - simples UN 1.096,00 7,24 7.935,04
concentrado, isento de peles e sementes.Valor 
Nutricional (por porção de 30g ) : Vcal. - 26 
Kcal Carb. - 5,8g , Prot. - 1,0g, Sódio: 127 
mg.*VD = Valores Diários com base em uma 
dieta de 2000 Kcal.Referencia: Fugini ou similar.
O produto deverá apresentar validade mínima de 
03 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. (Embalagem de 870 g ) .

116 FARINHA DE MANDIOCA 500g - grupo seca, PC 1.242,00 2,78 3.452,76
subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dos
processos de ralar e torrar a mandioca. Branca 
ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitos e livre de umidade e fragmentos 
estranhos. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 
22/09/2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem primária em pacotes de polietileno, 
com peso líquido de 500 gramas.

117 FARINHA DE ROSCA 500g - seca, fina, UN 43,00 4,10 176,30
ligeiramente torrada, de cor amarelada, isenta de
sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá 
estar em conformidade com a Resolução RDC n°
263, de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem primária em pacotes de 
polietileno, com peso líquido de 500 g.

118 FARINHA DE TRIG01 kg - especial, tipo 1, Kg 530,00 2,52 1.335,60
produto obtido a partir de cereal limpo
desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria 
terrosa e em perfeito estado de conservação. Não 
poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com 
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, cheiro e sabor próprios. O produto 
deverá estar em conformidade com a Resolução 
RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da 
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade. Embalagem 
primária em pacotes de polietileno, com peso 
líquido de 1 kg.

119 FARINHA PARA QUIBE 500g - grãos limpos, UN 95,00 3,75 356,25
aspecto granuloso, fino e processado.
Embalagem de 500g.
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120 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-, embalado em PC 1.230,00 5,24 6.445,20
sacos plásticos, transparentes, isentos de 
sujidades, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou 
parasitas, livre de umidade, fragmentos ou corpos 
estranhos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados e com 
registro no MA. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega, de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote 
de 01 Kg.

121 FEIJÃO PRET01 kg - tipo 1, novo, grãos UN 200,00 5,33 1.066,00
inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria
terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou 
parasitas e livre de umidade. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem em polietileno transparente, 
com peso líquido de 1 kg.

122 FERMENTO BIOLÓGICO 10g-biológico, seco, SC 460,00 1,01 464,60
instantâneo, em pó, formado de pequenos
bastões. Produto obtido de Culturas puras de 
leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por 
procedimento tecnológico adequado para 
aumentar o volume e a porosidade dos produtos 
torneados. Isentos de matérias terrosas e detritos 
vegetais e animais. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade.
Acondicionado em embalagem laminadas de 10 
gramas.

123 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250g - seco, UN 146,00 4,84 706,64
instantâneo, em pó. Produto obtido de culturas 
puras de leveduras (Saccharomyces 
cerevisiae) por procedimento tecnológico 
adequado para aumentar o volume e a 
porosidade dos produtos torneados. Isentos de 
matérias terrosas e detritos vegetais e animais.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, 
o número do lote, a data de fabricação e a data 
ou prazo de validade. Acondicionado em 
embalagem de 250 gramas.

124 FILTRO PARA CAFÉ N° 103 CAIXA COM 30 
UNIDADES.

UN 1.520,00 3,92 5.958,40

125 FLANELA PARA LIMPEZA (40X60) UN 2.795,00 2,69 7.518,55
126 FÓSFORO - MAÇO Cl 10 CAIXAS Cl 40 MAÇO 1.502,00 2,78 4.175,56

PALITOS - Maço contendo 10 caixas com 40 
palitos de fósforos cada, caixa de madeira 
acendimento macio e seguro.Material com o selo 
do INMETRO.

127 FRALDA DESCARTÁVEL "EXG", PCT. C/42 
UNID.

PC 2.100,00 37,18 78.078,00

128 FRALDA DESCARTÁVEL "M", PACOTE C/ 54 
UNIDADES

PC 300,00 38,40 11.520,00

129 Fralda descartável (RN ) - Pacote cl 40 
undades

PC 40,00 16,39 655,60
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130 FRALDA DESCARTÁVEL EXTRA G PC 50,00 8,19 409,50
C/7UNIDADES - Fralda descartável tamanho 
Extra G com 7 unidades - Fralda descartável 
Infantil para crianças acima de 12 kg, formato 
anatômico de cintura ajustável, dotada de 
recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 
elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu 
revestimento interno deverá ser confeccionado de 
polpa de celulose e gel ultra absorvente, com 
dupla camada de proteção, bordas úmidas entre 
si, fixando a camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso e barreira 
antivazamento impermeáveis nas laterais. Ser 
isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, 
apresentar superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer outro defeito 
prejudicial ao seu uso. O revestimento externo 
deverá ser confeccionado em plástico apropriado, 
do tipo filme polietileno, com espessura, 
flexibilidade e resistência adequadas. Ser dotada 
de faixa multi ajustável de duas tiras adesivas 

(abre/fecha) , devidamente impregnada de 
substâncias aderentes antialérgica, possuindo 
nas extremidades pequenas dobraduras que 
permitam preservar sua adesividade e o fácil 
manuseio. Apresentar nome e CRQ ou CRF do 
responsável, certificado de registro do Ministério 
da Saúde, data de fabricação e validade do 
produto impressa e visível em cada pacote.
Embalagem plástica resistente e original do 
fabricante.

131 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G Cl 22 
UNID

UN 1.150,00 18,80 21.620,00

132 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G 
PACOTE Cl 8 UNIDADES-Fralda descartável

PC 50,00 9,92 496,00

infantil para crianças de 9 a 12kg, formato 
anatômico de cintura ajustável, dotada de 
recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 
elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu 
revestimento interno deverá ser confeccionado de 
polpa de celulose e gel ultra-absorvente, com 
dupla camada de proteção, bordas úmidas entre 
si, fixando a camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso e barreira 
antivazamento impermeáveis nas laterais. Ser 
isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, 
apresnetar superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer outro defeito 
prejudicial ao seu uso. O revestimento externo 
deverá ser confeccionado em plástico apropriado, 
do tipo filme polietileno, com espessura, 
flexibildade e resistência adequadas. Ser dotada 
de faixa multi ajustável de duas tiras adesivas 

(abre/fecha) , devidamente impregnada de 
substâncias aderentes antiarlérgica, possuindo 
nas extremidades pequenas dobraduras que 
permitam preservar suas adesividade e o fácil 
manuseio. Apresentar nome e CRQ ou CRF do 
responsável, certificado de Registro do Ministério 
da Saúde, data de fabricação e validade do 
produto impressa e visível em cada pacote. 
Embalagem plástica resistente e original do 
fabricante.
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133 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE PC 50,00 9,33 466,50
COM 8 UNIDADES-Fralda descartável infantil 
para crianças de 7 a 9 kg, formato anatômico de 
cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, 
de preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando 
ajuste perfeito. Seu revestimento interno deverá 
ser confeccionado de polpa de celulose e gel 
ultra-absorvente, com dupla camada de proteção, 
bordas úmidas entre si, fixando a camada 
intermediária, evitando seu deslocamento durante 
o uso e barreira antivazamento impermeáveis nas 
laterais. Ser isenta de substâncias alergênicas ou 
tóxicas, apresnetar superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer outro defeito 
prejudicial ao seu uso. O revestimento externo 
deverá ser confeccionado em plástico apropriado, 
do tipo filme polietileno, com espessura, 
flexibildade e resistência adequadas. Ser dotada 
de faixa multi ajustável de duas tiras adesivas 

(abre/fecha) , devidamente impregnada de 
substâncias aderentes antiarlérgica, possuindo 
nas extremidades pequenas dobraduras que 
permitam preservar suas adesividade e o fácil 
manuseio. Apresentar nome e CRQ ou CRF do 
responsável, certificado de Registro do Ministério 
da Saúde, data de fabricação e validade do 
produto impressa e visível em cada pacote. 
Embalagem plástica resistente e original do 
fabricante.

134 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM P C/ 26 
UNID

PC 150,00 18,27 2.740,50

135 FUBÁ DE MILHO 500g - Produto obtido pela 
moagem do grão de milho, "degerminado",

PC 832,00 1,67 1.389,44

deverão ser fabricadas a partir de matérias 
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas 
e parasitos. Não poderão estar úmidos ou 
rançosos. Com o rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da 
cocção. O produto deverá estar em conformidade 
com a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro 
de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade, 
ingredientes e valor nutricional. Embalagem em 
pacotes de polietileno, com peso líquido de 500 
gramas.

136 FUNIL PLÁSTICO MÉDIO 110mm - Diâmetro 
aproximado 110mm.

UN 30,00 3,80 114,00

137 GARFO DE REFEIÇÃO PARA FESTA PCT Cl 50 
UNIDADES.

PC 630,00 4,17 2.627,10

138 GARFO SOBREMESSA PARA FESTA PCT/50 
UNID. - Descartável, pacote com 50 unidades.

PC 170,00 3,28 557,60

139 GARRAFA TÉRMICA 5L - Garrafa térmica - 
capacidade 5 litros; adapta-se a multiplicidade de 
usos, corpo termoplástico de parede dupla, 
isolado termicamente com espuma de 
poliuretano, grande resistência ao uso, impactos 
e quedas, bocal removível que permite a 
colocação de cubos de gelo, alça integrada de 
grande resistência, material atóxico e reciclável.

UN 20,00 30,46 609,20

140 GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L - Garrafa 
cilíndrica aço inox, com característica térmica 
capaz de conservar a temperatura de bebidas 
quentes, acionamento por pressão na tampa e 
alça para transporte, capacidade de 
armazenamento de 1.8 litros.

UN 169,00 101,83 17.209,27

141 GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1.8L - Garrafa UN 20,00 58,73 1.174,60
cilíndrica, com característica térmica capaz de 
conservar a temperatura de bebidas quentes, 
acionamento por pressão na tampa e alça para 
transporte, capacidade de armazenamento de 1.8 
litros.
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142 GELATINA EM PÓ - vários sabores, com açúcar, CAIX 1.200,00 1,27 1.524,00
aromatizante, podendo ser adicionada de 
corantes naturais. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade, 
ingredientes e valor nutricional. Embalagem 
original de fábrica com peso líquido de 30g a 40g.

143 GELO EM CUBO PACOTE DE 8kg - Gelo em 
cubo, pacote pesando 8Kg.

PC 232,00 11,40 2.644,80

144 GOIABADA 500g - com caracterisitca sensoriais 
típicas do produto em bom estado de 
conservação. A apresentação deve ser em 
embalagens de 600g, íntegras, livres de sujidades 
e validade mínima de 1 (um) ano. Embalagem 
de 500g.

UN 225,00 4,26 958,50

145 GUARDANAPO DE PAPEL 22x22cm PCT COM 
50 UNID. - Guardanapo de papel material 
celulose, medidas aproximadas: largura 22 cm, 
comprimento 22 cm, cor branca, tipo folhas 
duplas, branca e texturizada, pacote com 50 
unidades.

PC 1.582,00 1,53 2.420,46

146 HASTE FLEXlVEL DE PLÁSTICO CX. C/75 
UNID. - Haste flexível de plástico com algodão na 
pontas, caixa com no mínimo 75 unidades.

CAIX 120,00 1,79 214,80

147 INSETICIDA 300 ML SPRAY UN 855,00 8,91 7.618,05
148 IOGURTE 1 LITRO - com polpa de frutas e 

sabores variados. Produto obtido a partir do leite
LIT 200,00 5,17 1.034,00

de vaca através da adição de probióticos, 
microrganismos benéficos à saúde que realizam a 
fermentação láctica do leite. Produto 
pasteurizado, adoçado e com sabor. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade, ingredientes, valor nutricional e o 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção. Embalagem de polietileno 
original de fábrica com peso líquido de 1 litro.

149 LARANJA PÊRA Kg-pera, de 1* qualidade, in Kg 600,00 1,78 1.068,00
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

150 LEITE CONDENSADO 395g - Embalagem longa UN 760,00 3,88 2.948,80
vida de 395g. Prazo de validade mínimo 10
meses a contar a partir da data de entrega.

151 LEITE DE COCO 200 ml - Leite de coco, UN 100,00 3,51 351,00
emabalagem de 200ml, é obtido a partir do
endosperma do fruto da palmácea (cocos 
nucifera L .) adequadamente selecionado, 
despolpado, despeliculado, triturado, prensado, 
formulado, pasteurizado, envasado e armazenado 
à temperatura ambiente sem incidência solar 
direta no produto.

152 LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g - rico em ferro, UN 500,00 10,73 5.365,00
zinco, vitamina C, A, D e cálcio, matéria de
gordura igual ou maior que 26,0%, umidade 
máxima 3,5%. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade, ingredientes, 
informações nutricionais. Acondicionado em 
embalagem laminada de 400 gramas.
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153 LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO • Leite de vaca, LIT 940,00 3,29 3.092,60
liquido, integral, 3,0% de gordura, pasteurizado, 
longa vida, UHT. Produto de origem animal 

(vaca) , líquido fluido, homogêneo, de cor 
branca opaca, esterilizado (processo de ultra 
pasteurização consiste basicamente no 
tratamento do leite a uma temperatura de 130° a 
150° C, por 2 a 4 segundos e depois resfriado a 
uma temperatura inferior a 32° C ) . Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade, ingredientes, valor nutricional e o 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. 
Embalagem Tetra Pack original de fábrica com 
peso líquido de 1 litro.

154 LENÇO UMIDECIDO BALDE COM 450 
UNIDADES.

155 LIMPA VIDRO 500ml - Limpador de vidros com 
pulverizador em gatilho que contenha em sua 
formulação Lauril Éter Sulfato de Sódio, tubo com 
500 ml. Validade mínima de 12 meses a partir da 
entrega.

156 LIMPADOR DESENGORDURANTE 550ml - 
Multiuso, concentrado, para limpeza pesada, 
acondicionado em frascos de 550 ml, registro na 
ANVISA, validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega.

157 LINGUIÇA BOVINA SADIA OU SIMILAR

UN 290,00 19,07 5.530,30

UN 390,00 3,09 1.205,10

UN 3.943,00 3,12 12.302,16

KILO 500,00 17,83 8.915,00
LINGUIÇA, resfriada, cru e curada obtida 
exclusivamente de carne bovina, adicionada de 
gordura bovina e ingredientes. Deve apresentar 
odor, cor e sabor característico. Embalagem em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de 
plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta 
que identifique: categoria do produto, prazo de 
validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção 
Federal) , SIE (Serviço de Inspeção Estadual) 
ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal) .

158 LINGUIÇA CALABRESA- SADIA OU SIMILAR , 
CARNE SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE 
SEPARADA DE AVE, GORDURA SUÍNA, ÁGUA , 
PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, SAL, 
AÇÚCARES, ESPECIARIAS NATURAIS

(PIMENTA VERMELHA, ALHO, CEBOLA, 
PIMENTA) , embalagem original do fabricante e 
com ao menos 70% do prazo de validade à 
vencer na data da entrega.

159 LINGUIÇA DE FRANGO. Embalagem em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que 
identifique: categoria do produto, prazo de 
validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção 
Federal) , SIE (Serviço de Inspeção Estadual) 
ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal) .

160 LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA 
CAPACIDADE DE 100L. medidas :Diâmetro :
51 cm Altura:69cm Capacidade : 100 litros cores 
Disponivéis: Preto Materiais Utilizados : Plástico 
Polipropileno.

161 LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 
ml

162 LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 50 ml
163 LUSTRA MÓVEIS 500ml - Produto com silicone, 

fragância suave, registro na ANVISA, validade 
mínima de 12 meses a contar da data da entrega.

164 LUVA DE LÁTEX NATURAL ANTIDERRAPANTE 
TAM. G - Luva de látex natural antiderrapante, 
anatômica, forro 100% algodão, para serviços 
gerais de limpeza, tamanho G, original de fábrica, 
com CA do Ministério do Trabalho, embalagem 
lacrada data de fabricação.

165 LUVA EMBORRACHADA TAM M (PAR)
166 LUVA EMBORRACHADA TAM P (PAR)

KILO 100,00 17,09 1.709,00

KILO 200,00 12,50 2.500,00

UN 191,00 60,75 11.603,25

UN 40,00 33,20 1.328,00

UN 40,00 32,75 1.310,00
UN 190,00 9,10 1.729,00

PAR 1.578,00 4,84 7.637,52

PAR 290,00 3,73 1.081,70
PAR 238,00 3,30 785,40
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167 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G 
NÃO ESTÉRIL-100 UNID

CAIX 110,00 21,18 2.329,80

168 LUVAS PLÁSTICAS PCT C/100 - Descartável 
para cozinha, embalagem com 100 unidades, 
original de fábrica.

PC 334,00 4,00 1.336,00

169 MAÇA FUJI 1 Kg - fuji, de 1a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre

Kg 1.020,00 4,09 4.171,80

de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, madura, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

170 MACARRÃO CONCHINHA 500g - tipo conchinha, PC 200,00 2,92 584,00
tipo 1, produto não fermentado obtido pelo 
amassamento mecânico de farinha de trigo 
comum e/ou sêmola/semolina enriquecida de 
ferro e ácido fólico, podendo conter ovo.
Fabricados a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e 
larvas. As massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do 
peso antes da cocção. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade, tabela 
nutricional de ingredientes. Embalagem de 
polietileno, com peso líquido de 500 g.

171 MACARRÃO ESPAGUETE 500g - tipo PC 1.778,00 2,49 4.427,22
espaguete, tipo 1, sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, podendo conter ovo.
Produto não fermentado obtido pelo 
amassamento mecânico de farinha de trigo 
comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados a partir 
de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas 
ao serem postas na água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 
cocção. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome 
do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade, tabela nutricional e 
ingredientes. Deve estar de acordo com a 
Legislação da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Embalagem de polietileno, 
com peso líquido de 500 g.

172 MACARRÃO PARAFUSO 500g - Tipo 1, produto PC 1.254,00 2,73 3.423,42
não fermentado obtido pelo amassamento
mecânico de farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina enriquecida de ferro e ácido 
fólico, podendo conter ovo. Fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-las antes da 
cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 
cocção. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome 
do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade, tabela nutricional 
de ingredientes. Embalagem de polietileno, com 
peso líquido de 500 g.
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173 MAIONESE TRADICIONAL 550g - Composto a SC 835,00 4,12 3.440,20
base de ovos pasteurizados, sal, açúcar e outras 
substâncias permitidas, de consistência cremosa, 
cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e 
seus ingredientes de preparo em perfeito estado 
de conservação. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, Sache 550g. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da 
entrega do produto.

174 MAMADEIRA 250 ML COM BICO DE SILICONE UN 30,00 12,90 387,00
175 MAMÃO FORMOSA Kg - formosa, de 1“ Kg 2.060,00 3,27 6.736,20

qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, maduro, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

176 MANDIOCA Kg - tipo branca/amarela, Kg 630,00 4,48 2.822,40
descascada, cortada em cubos, de 1a qualidade,
in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

177 MANGUEIRA PARA JARDIM 30m - Mangueira 
pra jardim com 30 metros de comprimento, 
diâmentro interno de 3/4 e parede de 2mm.

178 MANGUEIRA PARA JARDIM DE 50 METROS
179 MARGARINA VEGETAL 500g - Com sal, 

composto de 80% de lipídios, obtida da emulsão 
de gorduras e óleos alimentares vegetais, 
podendo conter vitamina e outras substâncias 
permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em embalagens de 500g. 
Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir 
da entrega do produto.

180 MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM
ELÁSTICO - ( PACOTE COM 100
UNIDADES)

181 MASSA PARA LASANHA 500g - Pré-cozida, à 
base de farinha de trigo ou sêmola. Fabricada a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas 
ao serem postas na água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade. Embalagem de 
polietileno, com peso líquido de 500 g.

UN 78,00 52,58 4.101,24

UN 91,00 91,16 8.295,56
UN 451,00 4,37 1.970,87

PC 77,00 14,00 1.078,00

UN 150,00 5,08 762,00

182 MELANCIA Kg- PESO entre 6 a 10 kg de 1a Kg 650,00 1,54 1.001,00
qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, 
parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos 
graves como
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado,
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
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183 MELÃO Kg - amarelo, de 1a qualidade, in natura, Kg 150,00 3,57 535,50
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, maduro, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

184

185

186

187

188

MILHO DE PIPOCA 500g - para pipoca, tipo 1, 
produto da variedade especial de milho (Zea 
mays everta) , grãos sãos, limpos, isentos de 
matérias terrosas e parasitos e de detritos 
animais ou vegetais. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade e tabela 
nutricional. Embalagem de polietileno com peso 
líquido de 500 g.
MILHO PARA CANJICA 500g - sem pele, 
amarelo ou branco, de 1o qualidade, 
acondicionado em embalagem de polipropileno 
transparente original de fábrica com 500 g, 
registro no ministério da agricultura/saúde, isento 
de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, 
livre de umidade e fragmentos ou corpos 
estranhos, com informações de fabricante e data 
de vencimento estampada na embalagem.
MILHO VERDE EM CONSERVA 2Kg - em 
conserva, grãos inteiros selecionados (mínimo 
de 98% de milhos inteiros) , cor e textura 
apropriada ao produto, sabor e odor próprios dos 
ingredientes, uniformidade de tamanho e formato, 
envazados praticamente crus, reidratados ou 
pró-cozidos imersos ou não em líquido de 
cobertura apropriada submetido a processo 
tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados. Rotulagem contendo, 
no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, 
o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade e 
tabela nutricional. Embalagem primária em lata de 
folha de flandres com peso líquido de 2 kg.
MILHO VERDE SACHÊ 200g - em conserva, 
grãos inteiros selecionados (minimo de 98% de 
milhos inteiros) , cor e textura apropriada ao 
produto, sabor e odor próprios dos ingredientes, 
uniformidade de tamanho e formato, envazados 
praticamente crus, reidratados ou pré-cozidos 
imersos ou não em liquido de cobertura 
apropriada submetido a processo tecnológico 
adequado antes ou depois de hermeticamente 
fechados. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade e tabela nutricional. 
Embalagem Sache 200g.
MUSSARELA kg - Queijo, tipo mussarela, de 1a 
qualidade, com ingredientes leite, conservação 0 
a10°C. Produto próprio para o consumo humano 
e em conformidade com a legislação sanitária em 
vigor. Apresentação em barra, acondicionada em 
embalagem plástica apropriada, transparente, 
limpa, resistente e inviolável. A embalagem 
original deverá ser a vácuo e conter externamente 
os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, 
carimbo de inspeção do SIF e atender as 
especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. 
Prazo de validade mínima de 90 dias.

PC 605,00 2,27 1.373,35

UN 270,00 2,35 634,50

LATA 200,00 17,19 3.438,00

UN 993,00 2,24 2.224,32

Kg 602,00 24,32 14.640,64
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189 ÓLEO DE SOJA 900 ml - de soja, produto obtido UN 775,00 3,67 2.844,25
do grão de soja que sofreu processo tecnológico 
adequado para extração de suas sementes por 
uma prensa de alta tensão, neutralização, 
clarificação, refinação, frigorificação ou não de 
desodorização. Líquido viscoso refinado, 
fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas. Embalagem de "poli tereftalado de etila 

(PET) " com peso líquido de 900 ml.
190 OVOS Dz - de galinha, classe A, branco ou de 

cor, casca limpa, Integra, sem manchas ou 
deformações. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data ou prazo de 
validade e o registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem de polietileno 
ou papelão com 12 unidades.

DZ 504,00 4,82 2.429,28

191 PA PARA COLETA DE LIXO Cl CABO 50cm - 
Produto com base galvanizada e côncava, 
medindo 21cm x 20cm com cabo de madeira, 
medindo 50cm (Medidas aproximadas)

UN 5,00 6,70 33,50

192 PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA 90 cm 
- Pá de lixo plastica com cabo em madeira 90 
cm . Dimensões (c x I x a ) : 25.00 x 22.00 x 
9.00 centímetros.

UN 330,00 8,68 2.864,40

193 PALHA DE AÇO - PACOTE Cl 14 UNIDADES PC 686,00 14,93 10.241,98
194 PALITO PI ALGODÃO DOCE Cl 100 UNID. PC 50,00 6,00 300,00
195 PANO DE CHÃO ( SACO ALVEJADO ) 

MEDINDO 60X80
UN 3.283,00 5,06 16.611,98

196 PANO DE COPA (40 X 66 CM ) , EM 
ALGODÃO.

UN 2.432,00 3,25 7.904,00

197 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 45 X 70 UN 55,00 3,89 213,95
198 PANO DE PRATO ATOALHADO 46x68cm - 

Pano de prato atoalhado, 100% algodão, medindo 
aproximadamente 46x68cm, estampas variadas, 
com selo contendo a composição e informações 
fabricante

UN 190,00 5,12 972,80

199 PANO PERFEX 60X33CM, PCT. COM 5 
UNIDADES

PC 58,00 4,80 278,40

200 PAO DE FORMA 500g - Produto obtido pela PC 350,00 5,18 1.813,00
cocção, em condições técnicas adequadas, de 
massa preparada com farinha de trigo, fermento 
biológico, sal e água, podendo conter outras 
substâncias alimentícias, desde que aprovadas e 
mencionadas. O pão deverá ser fabricado com 
matérias primas de primeira qualidade, isentas de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, com casca, fatiado, cortado 
horizontalmente. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de polietileno, transparente e atóxica 
com peso líquido de 500 g

201 PÃO FRANCÊS Kg - de sal, francês, obtido pelo Kg 1.701,00 9,17 15.598,17
amassamento e cozimento de massa preparada 
obrigatoriamente com farinha de trigo, sal e água, 
que se caracteriza por apresentar casca crocante, 
de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor 
branco-creme de textura e granulação fina não 
uniforme. Embalado em saco de polietileno de 
baixa densidade, atóxico e de primeiro uso.
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Produto obtido pela cocção, em condições 
técnicas adequadas, de massa preparada com 
farinha de trigo especial, fermento biológico, sal e 
água. O pão deverá ser fabricado com matérias 
primas de primeira qualidade, isentas de matéria 
terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. O miolo deverá ser poroso, leve, 
homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao 
ser comprimido, e não deverá apresentar grumos 
duros, pontos negros, pardos ou avermelhados.
O miolo deverá ser de cor branca, branco-pardo. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, 
o número do lote, a data de fabricação e a data 
ou prazo de validade. Embalagem de polietileno, 
transparente e atóxica.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

202 PÃO TIPO HOT DOG Unid. - tipo hot dog. UN 5.500,00 0,81 4.455,00

203 PAPEL ALUMÍNIO, MEDINDO 7.5X45CM ROLO 140,00 5,93 830,20
204 PAPEL FILME DE PVC 30m - Papel filme de PVC 

plástico, transparente, para envolver, proteger, 
conservar, 28cm de espessura, rolo com 30 
metros.

ROLO 98,00 5,73 561,54

205 PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/4 ROLOS - Papel 
higiênico, branco, macio, sem perfume, picotado 
e gofrado ou texturizado, 100% fibra celulósica, 
folha dupla, rolo com 60x0,10m, embalagem 
plástica com quatro rolos, original do fabricante, 
com composição, data de fabricação e de 
validade estampada na embalagem.

PC 20.984,00 3,96 83.096,64

206 PAPEL TOALHA INTERFOLHA, Branco, de boa 
qualidade (FARDO C/ 5 PACOTES DE 1000)

FD 38,00 57,23 2.174,74

207 PAPEL TOALHA PACOTE C/2 ROLOS - Pacote PC 398,00 4,49 1.787,02
com 2 unidades, para cozinha, alta absorção, 
100% celulose virgem sem perfume, na cor 
branca sendo que cada rolo contem 60 folhas 
duplas, medindo 23x22 cm cada folha, com dupla 
folha picotada texturizada. Embalagem original do 
fabricante, contendo informações da composição 
do produto e do fabricante,. Pacote com 2 rolos.

208 PENTE PARA PIOLHO UN 210,00 4,93 1.035,30
209 PENTE PLÁSTICO TAMANHO M - Tamanho M, 

com dentes ondulados e cabo com suporte de 
borracha.

UN 220,00 3,22 708,40

210 PILHA PALITO (AAA) ALCALINA PACOTE C/ 
4 UNIDADES.

PC 200,00 7,06 1.412,00

211 PIMENTÃO VERDE de 1a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre

KILO 22,00 5,65 124,30

de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem feitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalado em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

212 PIRULITOS PCT C/50 UNID. - Pirulito redondo, PC 100,00 7,46 746,00
diversos sabores, com palito plástico. Ingrediente:
açúcar, glicose e corantes artificiais. Não contém 
glúten, pacote com no mínimo 50 unidades.

213 POLPA DE ABACAXI 100g- Produto obtido a UN 1.600,00 1,98 3.168,00
partir de frutas maduras e sadias, por meio de
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e sem 
conservantes. Ausente de substâncias estranhas.
Rotulagem contendo, no mínimo, registro do 
produto no MAPA, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de 
fabricação e o prazo de validade, tabela 
nutricional e ingredientes. Embalagem em 
polipropileno de baixa densidade atóxico com 
peso líquido de 100 gramas.
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214 POLPA DE ACEROLA 100g - Produto obtido a UN 500,00 1,74 870,00
partir de frutas maduras e sadias, por meio de 
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e sem 
conservantes. Ausente de substâncias estranhas.
Rotulagem contendo, no mínimo, registro do 
produto no MAPA, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de 
fabricação e o prazo de validade. Embalagem em 
polipropileno de baixa densidade atóxico com 
peso líquido 100 gr.

215 POLPA DE MORANGO 100g-Produto obtido a UN 1.000,00 2,34 2.340,00
partir de frutas maduras e sadias, por meio de
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e sem 
conservantes. Ausente de substâncias estranhas.
Rotulagem contendo, no mínimo, registro do 
produto no MAPA, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de 
fabricação e o prazo de validade, tabela 
nutricional e ingredientes. Embalagem em 
polipropileno de baixa densidade atóxico com 
peso líquido de 100 gramas.

216 POLPA DE UVA 100g-Produto obtido a partir de UN 600,00 2,91 1.746,00
frutas maduras e sadias, por meio de processo
tecnológico adequado. Produto congelado, não 
fermentado, não adoçado e sem conservantes.
Ausente de substâncias estranhas. Rotulagem 
contendo, no mínimo, registro do produto no 
MAPA, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o 
prazo de validade, tabela nutricional e 
ingredientes. Embalagem em polipropileno de 
baixa densidade atóxico com peso líquido de 100 
gramas.

217 POMADA DE ASSADURA 40g - Produto 
dermatologicamente testado, original de fábrica, 
com data de fabricação e prazo de validade 
estampados na embalalgem

UN 320,00 14,63 4.681,60

218 PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - 
Pacote com 10 unidades.

PC 670,00 2,05 1.373,50

219 PRATO DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO - 
Pacote com 10 unidades.

PC 640,00 3,30 2.112,00

220 PRENDEDOR DE ROUPA PCT/12 UNID. - 
Embalagem com 12 unidades, produto atóxico, 
material plástico com formato anatômico.

PC 244,00 1,99 485,56

221 PRESUNTO kg - Presunto cozido, sem capa de 
gordura, de primeira qualidade. A embalagem

Kg 682,00 17,97 12.255,54

original deve ser a vácuo em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a integridade do produto 
até o momento do consumo, acondicionados em 
caixas lacradas A embalagem deve conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF. Deverá atender as 
especificações técnicas da portaria n° 369 de 
04/09/1997 do Ministério da agricultura e do 
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de produtos de origem 
animal. Validade mínima de 120 dias a partir da 
data de entrega. Conservação em ambiente 
refrigerado

222 QUEROSENE 900ml - Com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante 
estampados no rótulo. O líquido deve ser límpido 
e sem impurezas.

UN 50,00 12,92 646,00

223 REFIL PARA RODO 40 CM UN 174,00 3,54 615,96
224 REFIL PARA RODO 60 CM UN 518,00 4,26 2.206,68
225 REFIL PARA RODO 80 CM. UN 60,00 5,53 331,80
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226 REFRIGERANTE 2L FARDO C/6 UNIDADES - 
Refrigerantes de 2 litros diversos sabores, 
acondicionado em fardo com 06 unidades, 
equivalente aos das marcas 
COCA-COLA / ANTARTICA.

FD 526,00 21,65 11.387,90

227 REGISTRO DE BOTUAO DE GÁS COM 
MANGUEIRA - Aprovado pelo INMETRO (1 
regulador de gás, acompanha 80cm de 
mangueira e 2 abraçadeiras - Indicado para 
regular a pressão de saída em botijões de até 13 
kg, uso doméstico, validade 5 anos.

UN 38,00 25,87 983,06

228 REPELENTE SPRAY 100 ML - Repelente 
corporal em spray de longa duração destinado às 
crianças a partir de 6 meses. Possui icaridina em 
sua fórmula que oferece proteção contra os 
insetos voadores, inclusive o mosquito que 
transmite dengue, zika e chikungunya. É a base 
de água, sem fragrância e testado 
dermatologicamente.

UN 20,00 15,13 302,60

229 REPOLHO - verde, de 1a qualidade, in natura, Kg 376,00 2,31 868,56
tamanho e coloração uniforme, tenro, livre de 
folhas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, com manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

230 REQUEIJÃO 200g - cremoso. Composição: leite 
pasteurizado, água, creme de leite, cultura 
microbiana apropriada, sal. Produto pastoso de 
cor clara e uniforme, odor e sabor próprios, isento 
de mofos, bolores ou sustâncias estranhas. 
Produto sem amido, sem gordura vegetal e sem 
gordura Trans. Acondicionado em embalagem 
plástica com lacre e tampa contendo 200 gramas 
cada. Não deverá conter glúten. Embalagem com 
identificação do produto, peso, tabela nutricional, 
marca do fabricante, prazo de validade, carimbos 
oficiais e selo de inspeção do órgão competente e 
data de embalagem. Validade superior a 100 
dias.

UN 60,00 4,89 293,40

231 RODO DUPLO 40 CM Cl CABO- borracha dupla, 
cabo plastificado com 1,20m comprimento, com 
encaixe de rosca, suporte em aço galvanizado.

UN 128,00 10,56 1.351,68

232 RODO DUPLO 60 CM Cl CABO-CABO- borracha 
dupla, cabo plastificado com 1,20m comprimento, 
com encaixe de rosca, suporte em aço 
galvanizado

UN 738,00 15,05 11.106,90

233 RODO DUPLO 80 CM Cl CABO - Rodo de 
plástico em polipropileno,encaixe de rosca 
borracha reforçada dulpa, medindo 80 cm, cabo 
de madeira medindo no mínimo 1,10m.

UN 115,00 27,58 3.171,70

234 SABÃO EM BARRA 200g PACOTE C/5 UNID. - 
embalagem com 5 unidades, composição: sódio,

PC 2.814,00 4,17 11.734,38

glicerina, branqueador ótico, sais inorgânicos, 
carbonato de cálcio e água. A embalagem deve 
conter todas as informações exigidas por lei e 
paresentar notificação junto a agência nacional de 
vigilância sanitária.
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235 SABÃO EM PÓ 1 kg - TIPO OMO/TIXAN YPÉ Kg 9.903,00 5,57 55.159,71
OU SIMILAR, concentrado para lavagem de 
roupa e limpeza em geral (embalagem sacos 
plásticos comlkg) Composição Química: 
Tensoativos aniônicos, carbonatos, polifosfatos, 
agentes alcalinizantes, enzima branqueador, 
corante, fragrância. Principio Ativo: Alquil 
Benzeno Sulfonato de Sódio ou Acido 
Dodecilbenzeno Sulfônico Linear a 90%. PH 

(1 %) aproximadamente entre 10,50 a 11,50g/l, 
Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível 
de espuma controlado para redução de 
enxagues, e deixar a roupa com aroma 
agradável. Fabricante devera ter laudos e 
certificado das embalagens. Litros, embalagem 
certificada pelo IMETRO, fabricante devera ter 
laudo ou fichas técnicas de especificação do 
produto, ficha de informações sobre a segurança 
de produtos químicos, registros ou notificações da 
legislação vigente no Ministério da Saúde e 
ANVISA para produtos e embalagens. Data de 
fabricação, nome e registro do químico 
responsável com CRQ, razão social, endereço e 
CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente 
na embalagem.

236 SABONETE EM BARRA 90G- Com glicerina, 
fragância diversas, acondicionado em embalagem 
original do fabricante, com registro no Ministério 
da Saúde, informações do fabricante e 
composição estampada na embalagem.

UN 2.650,00 1,41 3.736,50

237 SABONETE EM BARRA 90GR INFANTIL- Com 
glicerina, fragância diversas, para uso infantil, 
acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com registro no Ministério da Saúde, 
informações do fabricante e composição 
estampada na embalagem

UN 2.200,00 2,46 5.412,00

238 SABONETE LÍQUIDO 500ml - Sabonete liquido 
para limpeza das mãos com ação antibacteriana. 
com agente antibacteriano 2,4,4 . - tricloro-2. - 
hidroxydiphenyl ether. Frasco com 500ml.

FRÄS 547,00 11,86 6.487,42

239 SABONETE LÍQUIDO 5L - Sabonete líquido 
cremoso, para limpeza das mãos com ação 
antibacteriana. com agente antibacteriano 
2,4,4. - tricloro-2. - hidroxydiphenyl ether, galão 
de 5 litros.

GL 510,00 29,48 15.034,80

240 SACO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE -100 
|_

UN 1.000,00 0,36 360,00

241 SACO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE - 50 L UN 3.000,00 0,19 570,00
242 SACO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE -15 L UN 3.000,00 0,11 330,00
243 SACO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE -30 L UN 3.000,00 0,18 540,00
244 SACO DE LIXO 40L REFORÇADO FARDO 

C/100 UNID. -
FD 220,00 27,50 6.050,00

245 SACO DE LIXO DE 30L FARDO C/100 
UNIDADES.

FD 2.045,00 15,53 31.758,85

246 SACO DE LIXO DE 50L REFORÇADO PCT 
C/100 UNID. - Medidas aproximadas 60x70cm, 
emabalagem com 100 unidades.

PC 120,00 24,67 2.960,40

247 SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD Cl 
100 UNIDADES)

FD 2.998,00 27,96 83.824,08

248 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100L. UN 3.000,00 0,38 1.140,00
249 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50L. UN 3.000,00 0,31 930,00
250 SACO PARA LIXO REFORÇADO 100L FARDO 

C/100 UNID. - Saco plástico p/ lixo comum cor 
preta, reforçado, capacidade 100 litros, no 
mínimo 10 microns, tamanho aproximado de 
75cm de largura x 105cm de altura.

FD 4.154,00 57,53 238.979,62

251 SACO PARA LIXO REFORÇADO 150L (KG) - 
Saco plástico p/ lixo comum cor preta, reforçado,

Kg 500,00 5,66 2.830,00

capacidade 150 litros, no mínimo 10 microns, 
tamanho aproximado de 90cm de largura x 
112cm de altura.
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252 SACO PARA LIXO REFORÇADO 200L (KG) - 
Saco plástico p/ lixo comum cor preta, reforçado, 
capacidade 200 litros, no mínimo 10 microns, 
tamanho aproximado de 95cm de largura x 
115cm de altura.

Kg 2.020,00 7,75 15.655,00

253 SACO PARA LIXO REFORÇADO 20L FARDO 
C/100 UNID. - Saco plástico p/ lixo comum cor 
preta ou azul, reforçado, capacidade 20 litros.

PC 440,00 14,38 6.327,20

254 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30 X 40 
PCT C/100 UNID. -

PC 60,00 10,00 600,00

255 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 82 X 49 Cl 
100

PC 85,00 31,60 2.686,00

256 SAL 1 kg - refinado, iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no mínimo

PC 277,00 1,27 351,79

de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de 
sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 
15mg de iodo por quilo de acordo com a 
Legislação Federal Específica. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação, a data de validade e a 
tabela nutricional. Embalagem de polietileno com 
peso líquido de 1 kg.

257 SALSICHA TIPO HOT DOG 1Kg - tipo hot dog, 
resfriada, com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria, sem manchas 
pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor 
próprio, com adição de água ou gelo no máximo 
de 10%. Embalagem de polietileno com registro 
no SIF com peso líquido de 1 kg.

Kg 500,00 6,02 3.010,00

258 SAPONACEO EM PÓ 300g - Embalagem com 
300 gramas, original do fabricante, com registro 
do Ministério da Sáude, químico responsável, 
indicação do uso, composição, data de 
fabricação, validade e informações do fabricante 
estampado na embalagem.

UN 690,00 4,18 2.884,20

259 SAQUINHO DE PAPEL P/ PIPOCA PCT C/50 
UNID. - Saquinhos de papel para pipoca, liso, 
pacote com 50 unidades, dimensão aproximadas 
7,5cm 13cm.

PC 300,00 2,88 864,00

260 SAQUINHO PI HOT DOG PCT C/50 UNID. - 
Saquinhos plásticos para hot dog, medindo 
aproximadamente 22 x 12cm. Pacote com 50 
unidades.

PC 700,00 9,27 6.489,00

261 SARDINHA 250g - Em conserva de azeite ou óleo 
comestível. Lata de peso liquido de 250g e peso 
drenado de 165g. 1a Qualidade.

LATA 230,00 7,25 1.667,50

262 SHAMPOO MATA PIOLHO INFANTIL-100ml, 
produto dermatologicamente testado, original de 
fábrica,com data de fabricação e prazo de 
validade estampados na embalagem.

UN 420,00 11,92 5.006,40

263 SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL 500ml - 
SUave, neutro, antialérgico, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, contendo 
informações do fabricante estampado na 
embalagem.

UN 2.080,00 12,92 26.873,60

264 SHAMPOO PARA CABELO 500ml - Shampoo 
para cabelo, suave, neutro, antialérgico 
acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com 500 ml, contendo informações do 
fabricante e composição do produto.

UN 640,00 8,85 5.664,00

265 SODA CAUSTICA 1 kg - Soda Cáustica em 
escamas. Composição: hidróxido 
de sódio, carbonato de sódio e cloreto de 
sódio.Embalagem com 1 kg.

UN 80,00 14,98 1.198,40

266 SUCO CONCENTRADO EM PÓ 1kg - 
rendimento máximo de 25 litros por embalagem,

UN 1.000,00 7,53 7.530,00

sabores de laranja, laranja com acerola, limão, 
maracujá, pêssego, manga, tangerina, uva, 
abacaxi, goiaba e caju, na embalagem deverá 
constar modo de preparo, data de fabricação, 
validade e número do lote, validade mínima de 06 
meses na data da entrega, embalagem 01 kg.
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267 TALCO INFANTIL 200g - Branco, perfumado e 
antialérgico, acondicionado em embalagem de 
200g.

UN 1.026,00 11,14 11.429,64

268 TALCO PARA PÉS CANFORADO 100g. UN 50,00 9,93 496,50
269 TANGERINA TIPO "PONKAN" Kg - tipo "ponkan", 

de 1a qualidade, in natura, tamanho e coloração
Kg 200,00 5,84 1.168,00

uniforme, bem desenvolvido, tenro, livre de folhas 
externas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

270 TEMPERO 1 kg - sem pimenta em pasta a base 
de alho: pacote ou pote plástico, atóxico de 1 kg. 
1* Qualidade.

KILO 173,00 7,82 1.352,86

271 TOMATE SALADA - salada, de 1* qualidade, in Kg 670,00 3,99 2.673,30
natura, tamanho e coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalado em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

272 TOUCA PARA CABELO DESCARTÁVEL PCT 
C/100 UNID. - Touca para cabelo, descartável, de 
TNT, selo com informação do fabricante e da 
composição do produto. Pacote com 100 
unidades.

PC 330,00 7,94 2.620,20

273 VASSOURA DE NYLON - Produto com base 
plástica, dimensão mínima de 22cm x 5 cm, com 
cerdas de nylon medindo 9cm, com quantidade 
mínima de 100 tufos. O cabo deverá ser revestido 
de plástico com comprimento mínimo de 1,20cm.

UN 1.474,00 9,20 13.560,80

274 VASSOURA DE NYLON- 60cm - Com cerdas 
macias plástico, cabo de madeira com 
comprimento mínimo de 1,10m.

UN 36,00 14,96 538,56

275 VASSOURA DE PELO C/CABO - Produto com 
base em plástico/madeira (tratada, polida e 
pintada) resistente, com dimensões mínimas de 
30cm x5cm, cerdas de pelo sintético com 
comprimento mínimo (saliente) de 5cm e 
comprimento mínimo do cabo de 120cm.

UN 1.255,00 10,20 12.801,00

276 VASSOURA DE PIAÇAVA, medindo no mínimo 
20 X 3 cm, cabo de madeira com 1,10 m.

UN 685,00 10,04 6.877,40

277 VASSOURA DE PLÁSTICO 26D - Vassoura de 
plástico polipropileno com no mínimo de 26 
dentes, com cabo de madeira de 
aproximadamente 120cm, para limpeza de jardins 
e gramados.

UN 60,00 11,73 703,80

278 VASSOURA LIMPA TETO BOLA PLÁSTICA, 
18CM DE DIÂMETRO SEM CABO EXTENSOR 
DE 105CM

UN 63,00 37,50 2.362,50

279 VASSOURA METÁLICA (Tipo rasteio) 22 
dentes, com cabo de no mínimo 1,2 metros.

UN 60,00 26,20 1.572,00

280 VASSOURA SANITARIA PLÁSTICA - Com 
suporte, cerdas de nylon circulares, embalagem 
com uma escova sanitária confeccionada em 
plástico branco, com dimensões aproximadas de 
34,5 x 12 cm, cabo rigido.

UN 771,00 5,34 4.117,14

281 VASSOURA TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO- C/ 
CABO, PRÓPRIA PI RECOLHER GRAMA E 
FOLHAS, POIS POSSUI ÂNGULO MAIOR DE 
ATUAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES: PONTA PVC, 
CABO 110CM.

UN 60,00 15,50 930,00

282 VASSOURA TIPO GARI, CEPA DE MADEIRA, 
COM 5 FILEIRA

UN 150,00 14,28 2.142,00

283 VENENO PARA CUPIM, EM PÓ (Pct. com 1 
Kg)

PC 80,00 31,33 2.506,40

284 VENENO PARA FORMIGA PACOTE 1kg. PC 56,00 35,17 1.969,52
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285 VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO 750ml 
- de vinho tinto ou branco. Produto natural 
fermentado acético simples, isenta de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 
livre de sujidades, material terroso e detritos de 
animais e vegetais. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de PVC (policloreto de vinila) com 
peso líquido de 750 ml.

UN 601,00 4,47 2.686,47

Total da Coleta: 2.005.248,35

Valor Total estimado da aquisição: 2.005.248,35 (dois milhões e cinco mil duzentos e quarenta e oito 
reais e trinta e cinco centavos).

Justificativa : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E CORRELATOS, CONFORME EDITAL E SEUS

Prazo de entrega: Até 02 (dois) dias após entrega da Autorização de Fornecimento (A .F.). 

Condições de Pagamento: Até 30 dias após atesto da N.F.

Local de entrega: Diversos locais do Município de Aquidauana/MS.

Unidade Fiscalizadora: Secretarias Municipais de Aquidauana/MS.

SECRETARIAS PARTICIPANTES: SECRETARIA M. DE PRODUÇÃO (SEPROD), 
FUNDAÇÃO DE ESPORTE (FEMA), SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE (SEMA), 
SECRETARIA M. DE CULTURA E TURISMO (SECTUR), SECRETARIA M. DE SAÚDE E 
SANEAMENTO (SESAU), SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SAS), 
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO (SEMED), SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS (SEMOSU) e SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD).

Aquidauana(MS), 18 de março de 2020.

/  Flávio Gomes Silva.
Agente Administrativo - Matr. 13.654 

Secretaria M. de Finanças - Núcleo de Compras.
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Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Educação

Rubrica ^

Aquidauana/MS, 05 de dezembro de 2019.

Cl N° 228/2019 -  Núcleo de Rede Física /Secretaria Municipal de Educação

De: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças / Setor de Licitação.

Senhora Secretária,

Objeto:
Solicitar à aquisição de gêneros alimentícios para atender os eventos de 

formação continuada, jornada pedagógica e datas comemorativas da Rede 
Municipal de Ensino previstas em Calendário Escolar, no ano letivo de 2020.

Justificativa:
Aquidauana é um município com população estimada, segundo o IBGE 

2019, de 47.871 habitantes, tendo a Secretaria Municipal de Educação como 
órgão responsável pela gestão educacional, com oferta da educação básica às 
crianças, adolescentes e jovens, residentes na área urbana, distritos, aldeias e 
em fazendas do Pantanal.

A Rede Municipal de Ensino/REME é constituída por 23(vinte e três) 
Unidades de Ensino, sendo: 13(treze) localizada na área urbana, 04(quatro) nos 
distritos, 05(cinco) nas aldeias e 01 (uma) Escola Polo Pantaneira, 
compreendendo cinco Núcleos Escolares, sediadas pelas fazendas no Pantanal, 
desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental l/ll e a Educação de Jovens e 
Adultos/EJA, totalizando 5.176(cinco mil, cento e setenta e seis) estudantes.

Conforme a Lei de Diretrizes e bases N°9.394/1996, no Artigo 62, os 
profissionais da Educação Básica deverão passar por formações 'por meio de 
cursos de conteúdo técnico-pedagógico, incluindo habilitações tecnológicas, em 
momentos de Formação Continuada e Jornadas Pedagógicas.

Nas Unidades de Ensino são realizadas várias atividades durante o letivo, 
que constam em Calendário Escolar, que propiciam aos estudantes a valorização 
cultural e social, primando pelo aprendizado e pelo reconhecimento do estudante 
como sujeito.

Diante do que preconiza a Lei, pontuando a necessidade de formações 
continuadas e da valorização das atividades culturais e sociais realizadas pelas 
Unidades de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação solicita a aquisição de 
gêneros alimentícios para dar suporte a realização dos momentos de 
aprendizagem dos educandos e dos educadores.

Rua Luiz da Costa Gomes, 700-V ila  Cidade Nova 
Tel.: (67) 3241-2292 - Aquidauana-MS -  CEP 79.200-000 

E-mail: gemed@aquidauana.ms.gov.br

mailto:gemed@aquidauana.ms.gov.br
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Órgão: 18
Unidade: 18.01
Funcional: 12.361.0203.2.027
Projeto/Atividade 2.028
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00
Fonte: 00.01.0001
Código Reduzido 249

Local de entrega: Rua Luiz da Costa Gomes, 700 Bairro Cidade Nova 
Aquidauana -  MS.

Prazo de entrega: 08 dias após o recebimento da A.F.

Prazo de pagamento: 30 dias após Emissão de Nota Fiscal 
atestada e acompanhadas das devidas Certidões.

Gestora: Ivone Nemer de Arruda.

Fiscal: Ana Fábia Damasceno da Silva Brunet 
CPF: 822.349.901-06

Atenciosamente,

Ivone Nemer de Arruda 
Secretária Municipal de Educação

Decreto Municipal N° 192/2018

Rua Luiz da Costa Gomes, 700-V ila  Cidade Nova 
Tel.: (67) 3241-2292 - Aquidauana-MS -  CEP 79.200-000 

E-mail: gemed@aquidauana.ms.gov.br

mailto:gemed@aquidauana.ms.gov.br


ANEXO I - C l  228/2019
FLSj

Q 3
Rubrica \ i 

K_______ lO
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AQUIDAUANA/MS

1. CMEI ANDREA PACE DE OLIVEIRA

2. CMEI BEZERRA DE MENEZES

3. CMEI DONA MAFALDA

4. CMA EMILIA ALVES NOGUEIRA

5v CMEI VALDIR CATHCART FERREIRA

6. CMEI PROFESSOR JOSÉ RODOLFO FALCÃO

7. CMEI VEREADOR ADEMIR BRITES

8. CMEI PROF. ENIO CABRAL

9. CMEI ANTÔNIO DE ARRUDA SAMPAIO

10. ESCOLA MUNICIPAL MARISA NOGUEIRA ROSA SCAFF

11. CMA ROTARY CLUB

12. CAIC ANTÔNIO PACE

13. ESCOLA MUNICIPAL ERSO GOMES

14. ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN CASSIANO -  DISTRITO DE CAMISÃO

15. ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS RIBEIRO -  DIST. DE PIRAPUTANGA

16. ESCOLA MUNICIPAL ADA MOREIRA BARROS -  DIST. DE CIPOLÂNDIA

17. ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DE TAUNAY -  DIST. DE TAUNAY

18. EMIP MARCOLINO LILI - ALDEIA LAGOINHA

18.1 EXTENSÃO - NEI PAULINO MORAIS FONSECA -  ALDEIA MORRINHO

19. EMIP GENERAL RONDON - ALDEIA BANANAL
19.1 EXTENSÃO - NEI IMBIRUSSU -  ALDEIA IMBIRUSSU
20 EMIP FELICIANO PIO -  ALDEIA IPEGUE

20.1 EXTENSÃO - NEI COLONIA NOVA -  ALDEIA COLÔNIA NOVA
21 EMI FRANCISCO FARIAS -  ALDEIA ÁGUA BRANCA

22 EMIP LUTUMA DIAS -  ALDEIA LIMÃO VERDE

22.1 EXTENSÃO - NEI CÓRREGO SECO -  ALDEIA CÓRREGO SECO
23 ESCOLA MUNICIPAL POLO PANTANEIRA

23.1 EXTENSÃO -  N.ESC. CYRIACO DA COSTA RONDON -  FAZENDA TUPANCIRETÃ

23.2 EXTENSÃO -  N.ESC. JOAQUIM ALVES RIBEIRO -  FAZENDA TABOCO

23.3 EXTENSÃO -  N.ESC. SANTANA -  FAZENDA SANTANA

23.4 EXTENSÃO -  N.ESC. ESCOLINHA DA ALEGRIA -  FAZENDA PRIMAVERA
________________________ 3______________

23.5 EXTENSÃO -  N.ESC. VALE DO RIO NEGRO -  FAZENDA CAMPO NOVO
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO UN QUANT

1. ACHOCOLATADO -  em pó, solúvel, a base de açúcar, cacau em 

pó, lecitina de soja e aromatizantes. Deverá ser obtido de matérias 

primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos 

animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. 

Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e 

sabor doce próprio. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 

fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 

data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de 

polietileno com peso líquido de 400 gramas.

Un 200

2. ABACAXI -  havaí, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, maduro, 

sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

kg 120

3. AÇÚCAR -  Tipo cristal, sacarose obtida a partir do caldo de cana- 

de-açúcar (Saccharum officinarum L.). Branco, aspecto granuloso 

fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos 

estranhos. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 

do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno, 

transparente, com peso líquido de 2 kg.

Pct 200
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4. ALFACE -  crespa, em pé, de Ia qualidade, in natura, tamanho e 

coloração uniforme, bem desenvolvida, tenra, livre de folhas externas 

danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 

como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 

queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 

intacto.

Pé 60

i

5. ALHO -  branco, sem réstia, bulbo inteiriço, de Ia qualidade, in 

natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, 

larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos 

graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 

manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em 

sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 10

6. ARROZ -  tipo 1, agulhinha, longo fino polido, sem glúten, contendo 

no mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, 

pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade. Com rendimento após 

o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, 

devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos 

após cozimento. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 

fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 

data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de 

polietileno transparente, original de fábrica com peso líquido de 5 kg.

Pct 150

1

7. BANANA -  nanica, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, madura, 

sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

Un 60

8. BATATA -  inglesa, comum, de Ia qualidade, in natura, tamanho e 

coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 

resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo,

Kg 100



sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

9. BISCOITO -  água e sal, produto obtido pela mistura de farinha(s), 

amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a 

processos de amassamento e cocção, fermentados ou não, a base de 

farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal 

refinado, fermento, leite ou soro, outros. 0  biscoito deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias 

terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão 

rejeitados biscoitos, mal cozidos, queimados, não podendo apresentar 

excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 0  produto deverá 

estar em conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22 de 

setembro de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -  

ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 

o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em 

pacotes impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400 gramas.

Pct 300

10 BISCOITO -  tipo maisena, produto obtido pela mistura de 

farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, 

submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou 

não, a base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, amido de 

milho, açúcar, outros. O biscoito deverá ser fabricado a partir de 

matérias primas são e limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos e 

em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos, mal 

cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e 

nem se apresentar quebradiço. O produto deverá estar em 

conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 

2005, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação

Pct 200



e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes 

impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400 gramas.

11 BISCOITO -  rosquinha de coco ou leite, produto obtido pela mistura 

de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, 

submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou 

não, a base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, amido de 

milho, açúcar invertido, leite de coco, coco ralado, leite integral. 0  

biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 

isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 

conservação. Serão rejeitados biscoitos, mal cozidos, queimados, não 

podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço. 0  produto deverá estar em conformidade com a 

Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, 

no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 

de validade. Embalagem primária em pacotes impermeáveis, 

lacrados, com peso líquido de 400 g.

Pct 300

12 CARNE -  bovina, tipo músculo, sem osso, moída, fresca, congelada, 

com temperatura de -12° a -18°C, de segunda qualidade, obtida 

através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de 

qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem 

larvas. Deve apresentar odor e sabor característico, cor vermelha 

brilhante ou púrpura. O percentual aceitável de sebo ou gordura é de 

10%. Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de 

plástico transparente, atóxico, intacto, embalado em quantidade de 3 

kg, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria e característica 

do produto, data de fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF 

(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 

SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

Kg 100

13 CARNE -  bovina, charqueada, dianteiro, sem osso, cortado em 

cubos lxl ,  obtida através do abate de animais sadios, não podem ter 

manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem

Kg 150



parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor, cor e sabor 

característico. 0  percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. 

Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico 

transparente, atóxico, intacto, embalado em quantidade de 500 

gramas, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, 

prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 

(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 

Municipal).

14 CARNE -  bovina, tipo acém, sem osso, fresca, congelada, com 

temperatura de -12° a -18°C, de segunda qualidade, obtida através 

do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer 

espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve 

apresentar odor e sabor característico, cor vermelha brilhante ou 

púrpura. 0  percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. 

Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico 

transparente, atóxico, intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com 

rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, data de 

fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção 

Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 

Inspeção Municipal).

kg 200

15 CARNE DE FRANGO -  coxa e sobrecoxa, fresca, congelada, com 

temperatura de -12° a -18°C, obtida através do abate de animais 

sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de 

inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e sabor 

característico, cor amarela rosada. Não devem apresentar gelo 

superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 

descongelamento. Embalagem em saco plástico de polietileno, ou 

outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, com rótulo ou 

etiqueta que identifique: categoria do produto, data de fabricação, 

prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 

(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 

Municipal).

Kg 300

t



16 CARNE DE FRANGO -  peito, fresco, congelado, com temperatura 

de -12° a -18°C, obtida através do abate de animais sadios, não podem 

ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem 

parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico, 

cor amarela rosada. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro 

da embalagem, nem qualquer sinal de descongelamento. Embalagem 

em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, 

atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 

produto, data de fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF 

(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 

SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

Kg 200

17 CEBOLA -  de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem 

defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

Kg 50

18 CENOURA -  de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem 

defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

Kg 75

19 CHEIRO VERDE -  de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 

como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 

queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 

intacto.

Mç 50
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20 CHÁ MATE TOSTADO NATURAL - de boa qualidade, erva mate 

tostado, constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos 

dessecados, tostados e partidos; pardacenta; com aspecto cor, cheiro 

e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; embalagem a 

granel; embalado caixa papel cartão; pesando 250 gramas.

Cx 250

21 CREME DE LEITE - UHT, sabor suave, consistência firme. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informação nutricional, número de lote, data de 

fabricação, data de validade, quantidade do produto, número do 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem 

cartonada, não amassada, com peso líquido de 200 gramas.

Cx 60

22, FARINHA DE MANDIOCA -  grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. 

Produto obtido dos processos de ralar e torrar a mandioca. Branca ou 

amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitos e livre de 

umidade e fragmentos estranhos. 0  produto deverá estar em 

conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, da 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ 

do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 

de validade. Embalagem primária em pacotes de polietileno, com 

peso líquido de 500 gramas.

Pct 100

23, FARINHA DE TRIGO -  especial, tipo 1, produto obtido a partir de 

cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa 

e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, 

fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 

ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. O produto deverá 

estar em conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22 de 

setembro de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -  

ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 

o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em 

pacotes de polietileno, com peso líquido de 1 kg.

Kg 300



%*BÄaeHwseasaeBei

24 FEIJÃO  C A R IO Q U IN H A -tipo 1, grãos inteiros, aspecto brilhoso, 

liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou 

parasitas e livre de umidade. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número 

do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 

Embalagem em polietileno transparente, com peso líquido de 1 kg.

Un 200

25 FERM ENTO QUÍM ICO - seco, instantâneo, em pó. Produto obtido 

de culturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por 

procedimento tecnológico adequado para aumentar o volume e a 

porosidade dos produtos fomeados. Isentos de matérias terrosas e 

detritos vegetais e animais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome 

do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 

a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Acondicionado em 

embalagem de 250 gramas.

Un 40

26 FERM ENTO PARA PÃO - biológico, seco, instantâneo, em pó, 

formado de pequenos bastões. Produto obtido de Culturas puras de 

leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por procedimento tecnológico 

adequado para aumentar o volume e a porosidade dos produtos 

fomeados. Isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e animais. 

Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação 

e a data ou prazo de validade. Acondicionado em embalagem 

laminadas de 10 gramas.

Un 60

27, FUBA DE M ILHO -  Produto obtido pela moagem do grão de milho, 

“degerminado”, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs 

e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar 

úmidos ou rançosos. Com o rendimento mínimo após o cozimento de 

2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. 0  produto deverá estar em 

conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 

2005, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -  ANVISA. 

Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação 

e a data ou prazo de validade, ingredientes e valor nutricional.

Pct 40



V
Embalagem em pacotes de polietileno, com peso líquido de 500 

gramas.

28 IOGURTE -  com polpa de frutas e sabores variados. Produto obtido 

a partir do leite de vaca através da adição de probióticos, 

microrganismos benéficos à saúde que realizam a fermentação láctica 

do leite. Produto pasteurizado, adoçado e com sabor. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ 

do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 

de validade, ingredientes, valor nutricional e o registro no Ministério 

da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Embalagem de 

polietileno original de fábrica com peso líquido de 1 litro.

Un 200

29 LARANJA -  pera, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, madura, 

sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

Kg 200

30 LEITE DE VACA -  liquido, integral, 3,0% de gordura, 

pasteurizado, longa vida, UHT. Produto de origem animal (vaca), 

líquido fluido, homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado 

(processo de ultra pasteurização consiste basicamente no tratamento 

do leite a uma temperatura de 130° a 150° C, por 2 a 4 segundos e 

depois resfriado a uma temperatura inferior a 32° C). Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ 

do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 

de validade, ingredientes, valor nutricional e o registro no Ministério 

da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem Tetra Pack original de 

fábrica com peso líquido de 1 litro.

Un 100

31 LEITE EM PÓ INTEGRAL -  rico em ferro, zinco, vitamina C, A, 

D e cálcio, matéria de gordura igual ou maior que 26,0%, umidade 

máxima 3,5%. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 

fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a

Un 100

i



data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes, 

informações nutricionais. Acondicionado em embalagem laminada 

de 400 gramas.

32

•

MAÇÃ -  de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, 

polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, madura, 

sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

kg 120

33 MACARRÃO -  tipo espaguete, tipo 1, sêmola de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, podendo conter ovo. Produto não 

fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo 

comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados a partir de matérias primas 

sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As 

massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da 

cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento 

mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. 

Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação 

e a data ou prazo de validade, tabela nutricional e ingredientes. Deve 

estar de acordo com a Legislação da Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária -  ANVISA. Embalagem de polietileno, com peso líquido 

de 500 g.

Un 100

34 MAMÃO -  formosa, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, maduro, 

sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

kg 60

35 MANDIOCA -  tipo branca/amarela, descascada, cortada em cubos, 

de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa

kg 70



firme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito 

estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, 

murcho, deformado, descolorado, manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

36 MANTEIGA -  elaborada a partir de creme de leite pasteurizado, de 

primeira qualidade, com sal, 0% de gordura trans. Apresentação, 

aspecto, cheiro, sabor e cor característicos e deverão estar isentos de 

ranço e de bolores. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 

fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 

data de fabricação e a data ou prazo de validade, tabela nutricional e 

ingredientes. Acondicionada em embalagem transparente e lacrada 

com peso líquido de 500 gramas.

Un 70

37 MELANCIA -  peso entre 6 a 10 kg, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 

resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, 

madura, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 

deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, 

injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico e intacto.

kg 150

38 MELÃO -  amarelo, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, maduro, 

sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

kg 150

39 OLEO -  de soja, produto obtido do grão de soja que sofreu processo 

tecnológico adequado para extração de suas sementes por uma prensa 

de alta tensão, neutralização, clarificação, refinação, frigorificação ou 

não de desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas. Embalagem de “poli tereftalado de etila 

(PET) ” com peso líquido de 900 ml.

Un 60



40 OVO -  de galinha, classe A, branco ou de cor, casca limpa, íntegra, 

sem manchas ou deformações. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número 

do lote, a data ou prazo de validade e o registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem de polietileno ou papelão com 

12 unidades.

Dz 150

41 PAO -  de forma, produto obtido pela cocção, em condições técnicas 

adequadas, de massa preparada com farinha de trigo, fermento 

biológico, sal e água, podendo conter outras substâncias alimentícias, 

desde que aprovadas e mencionadas. 0  pão deverá ser fabricado com 

matérias primas de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa, 

parasitos e em perfeito estado de conservação, com casca, fatiado, 

cortado horizontalmente. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome 

do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 

a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de 

polietileno, transparente e atóxica com peso líquido de 500 gramas.

Pct 200

42. PÃO -  de sal, francês, obtido pelo amassamento e cozimento de 

massa preparada obrigatoriamente com farinha de trigo, sal e água, 

que se caracteriza por apresentar casca crocante, de cor uniforme 

castanho-dourada e miolo de cor branco-creme de textura e 

granulação fina não uniforme. Embalado em saco de polietileno de 

baixa densidade, atóxico e de primeiro uso.

kg 300

43 PÃO -  tipo hot dog. Produto obtido pela cocção, em condições 

técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo 

especial, fermento biológico, sal e água. 0  pão deverá ser fabricado 

com matérias primas de primeira qualidade, isentas de matéria 

terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. 0  miolo 

deverá ser poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente aos dedos 

ao ser comprimido, e não deverá apresentar grumos duros, pontos 

negros, pardos ou avermelhados. 0  miolo deverá ser de cor branca, 

branco-pardo. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 

fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a

Un 1500



data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de 

polietileno, transparente e atóxica.

44 POLPA DE ACEROLA -  Produto obtido a partir de frutas maduras 

e sadias, por meio de processo tecnológico adequado. Produto 

congelado, não fermentado, não adoçado e sem conservantes. 

Ausente de substâncias estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, 

registro do produto no MAPA, o nome do fabricante e o do produto, 

o CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o prazo de 

validade, tabela nutricional e ingredientes. Embalagem em 

polipropileno de baixa densidade atóxico com peso líquido de 100 

gramas.

Un 500

45. POLPA DE ABACAXI -  Produto obtido a partir de frutas maduras 

e sadias, por meio de processo tecnológico adequado. Produto 

congelado, não fermentado, não adoçado e sem conservantes. 

Ausente de substâncias estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, 

registro do produto no MAPA, o nome do fabricante e o do produto, 

o CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o prazo de 

validade, tabela nutricional e ingredientes. Embalagem em 

polipropileno de baixa densidade atóxico com peso líquido de 100 

gramas.

Und 500

46 POLPA DE UVA -  Produto obtido a partir de frutas maduras e 

sadias, por meio de processo tecnológico adequado. Produto 

congelado, não fermentado, não adoçado e sem conservantes. 

Ausente de substâncias estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, 

registro do produto no MAPA, o nome do fabricante e o do produto, 

o CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o prazo de 

validade, tabela nutricional e ingredientes. Embalagem em 

polipropileno de baixa densidade atóxico com peso líquido de 100 

gramas.

Und LTl O o

47, REPOLHO -  verde, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, tenro, livre de folhas danificadas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho,

Kg 50



deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, 

injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico e intacto.

48 REQUEIJÃO -  cremoso. Composição: leite pasteurizado, água, 

creme de leite, cultura microbiana apropriada, sal. Produto pastoso de 

cor clara e uniforme, odor e sabor próprios, isento de mofos, bolores 

ou sustâncias estranhas. Produto sem amido, sem gordura vegetal e 

sem gordura Trans. Acondicionado em embalagem plástica com lacre 

e tampa contendo 200 gramas cada. Não deverá conter glúten. 

Embalagem com identificação do produto, peso, tabela nutricional, 

marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade 

superior a 100 dias.

Un 60

49 SAL -  refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais 

brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com 

dosagem de sais de iodo de no mínimo 1 Omg e máximo de 15mg de 

iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Específica. 

Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação, a data de validade e a tabela nutricional. Embalagem de 

polietileno com peso líquido de 1 kg.

Un 20

50 SALSICHA -  tipo hot dog, resfriada, com no máximo de 2% de 

amido. Com aspecto característico, cor própria, sem manchas 

pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de 

água ou gelo no máximo de 10%. Embalagem de polietileno com 

registro no SIF com peso líquido de 1 kg.

kg 300

51 TOMATE -  salada, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 

como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 

queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 

intacto.

kg 80
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52 VINAGRE -  de vinho tinto ou branco. Produto natural fermentado 

acético simples, isenta de corantes artificiais, ácidos orgânicos e 

minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de 

animais e vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 

fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 

data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de PVC 

(policloreto de vinila) com peso líquido de 750 ml.

Un 10

59. PRESUNTO - Presunto cozido, sem capa de gordura, de primeira 

qualidade. A embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 

integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados 

em caixas lacradas A embalagem deve conter extemamente os dados 

de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá 

atender as especificações técnicas da portaria n° 369 de 04/09/1997 

do Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento 

da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. 

Validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Conservação 

em ambiente refrigerado.

kg 250

60. MUSSARELA - Queijo, tipo mussarela, de Ia qualidade, com 

ingredientes leite, conservação 0 al0°C. Produto próprio para o 

consumo humano e em conformidade com a legislação sanitária em 

vigor. Apresentação em barra, acondicionada em embalagem plástica 

apropriada, transparente, limpa, resistente e inviolável. A embalagem 

original deverá ser a vácuo e conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, 

data de validade, quantidade de produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do SIF e 

atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de 

validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Conservação 

em ambiente refrigerado.

kg 150



pubrica ^

61. MAIONESE - Maionese, tipo tradicional - composto a base de ovos 

pasteurizados, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, de 

consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades 

e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. A 

embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número do lote, data de 

validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas 

da ANVISA e INMETRO. Embalagens, tipo bisnaga de 200g. Prazo 

de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.

Un 80

62. EXTRATO DE TOMATE - deve estar isento de fermentação e de 

indicadores de processamento defeituoso. Sem corantes artificiais, 

isento de sujidades e fermentação. As latas não devem estar 

amassadas; enferrujados e estufados; não devem conter perfurações; 

principalmente nas costuras; não devem soltar ar com cheiro azedo 

ou podre, quando abertos; não devem apresentar manchas claras ou 

escuras e ferrugem, na parte interna. Embalado em lata de 500 g. 

Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.

Lt 50

63. CAFE - em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor 

característicos de café, tipo forte, apresentação moído. Tipo 

embalagem á vácuo em pacote de 250 gramas, com data de fabricação 

máxima de 2 meses anteriores à data de entrega. De primeira 

qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação e prazo de validade, selo de pureza da associação 

brasileira da indústria do café -  ABIC. 0  produto deverá ter registro 

no ministério da saúde e atender a portaria 451/97 do ministério da 

saúde e a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões 

para alimentos - CNNPA. As embalagens devem conter 

extemamente os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

kg 300

65. REFRIGERANTE - Refrigerante, sabores variados, em embalagens 

de pet de 2 litros.

Un 2000



66. COPO DESCARTÁVEL - Copo descartável em poliestireno (PS) 

para líquido, padrão ABNT-NBR 14865/02, com capacidade para 

50ml, isento de bolhas, rachaduras ou deformações. Os copos 

deverão estar acondicionados em embalagem contendo 100 unidades, 

com peso mínimo de 75g cada embalagem.

Pct 250

67. COPO DESCARTÁVEL - Copo descartável em poliestireno (PS) 

para líquido, padrão ABNT-NBR 14865/02, com capacidade para 

180ml, isento de bolhas, rachaduras ou deformações. Os copos 

deverão estar acondicionados em embalagem contendo 100 unidades, 

com peso mínimo de 198g cada embalagem.

Pct 500

68. BALAS - balas mastigáveis 700g - sabores artificiais de banana, 

morango, uva, framboesa, iogurte e maçã verde - coloridas 

artificialmente, ingredientes: açúcar, xarope de glicose, gordura 

vegetal hidrogenada, amido de milho modificado, acidulante ácido 

cítrico, aromatizantes, estabilizante lecitina de soja e corantes 

artificiais vermelho 40, amarelo tartrazina e azul indigotina.

Pct 100

69. PIRULITOS - pirulito redondo, diversos sabores, com palito 

plástico, ingredientes: acúcar, glicose, e corantes artificiais, não 

contém glúten, pacote com 50 unidades.

Pct 100

70. GUARDANAPO - guardanapo de papel, material celulose, folha 

simples de cor branca (100% branca), macio, medindo, no mínimo, 

22x22cm. pacote com 50 unidades.

Pct 300

71. PRATO - prato descartável tipo sobremesa pacote com 10 unidades. Pct 300

72. GARFO - garfo sobremesa descártavel, pacote com 10 unidades Pct 300

73. PRATO -  PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 21 CM, 

PACOTE COM 10 UNIDADES.

Pct 300

74. GARFO -  GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 16,5 CM 

PACOTE COM 50 UNIDADES

PCT 400

75. COCO RALADO - coco ralado, sem sacarose, baixo teor de 

gorduras em aditivo, com partes do endosperma do fruto, sãos e 

maduro, sem cheiro ou ranço. Embalagem atóxica de 200 g.

PCT 200

76. COLORIFICO - condimento em pó de urucum, homogêneo, 

embalagem de 500 g.

PCT 60



78. LEITE CONDENSADO - leite condensado, constituído de leite 

padronizado, açúcar e lactose, embalagem: lata de 395g rotulada com 

papel impresso, de Ia qualidade.

CX 500

79. MILHO DE PIPOCA (500G) -  milho de pipoca, embalados em 

plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo 

ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. Embalagem de 

500 gramas.

PCT 500

80. MILHO VERDE 200G - Especificação: em conserva, embalagem 

contendo no mínimo, com identificação do produto e prazo de 

validade.

SAC

HÊ

300

81. OREGANO -  orégano, contendo 10 gramas, com identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

PCT 100

82. GOIABADA -  goiabada, embalagem com 500 gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade.

PCT 200

83. AGUA MINERAL -  água mineral sem gás com embalagem de 500 

ml contendo 12 unidades.

FD 20

84. GELO EM BARRA -  gelo filtrado em barra com 10 quilos (kg). BA

RR

A

50

85. GELO EM CUBO -  agua filtrado em pacotes de 5 quilos (kg). PCT 50

85. CHOCOLATE GRANULADO (150G) - Confeito granulado 

crocante de chocolate, embalagem plástica 150g. Produto de boa 

qualidade com validade mínima de 06 meses a contar da data da 

entrega.

PCT 250

86. AMEIXA - AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO, LATA COM 

400 GRAMAS; OBTIDA DE FRUTAS MADURAS, INTEIRAS, 

SAS, LIMPAS E DESIDRATADAS; LIVRE DE 

FERMENTAÇÕES, MANCHAS OU DEFEITOS; 

ACONDICIONADA EM LATA COM TRATAMENTO INTERNO, 

COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA 

DATA DE ENTREGA;

LAT

A

60



■»

Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Educação

ESTUDO TÉCNICO PRELIM INAR

O município de Aquidauana localizado na Região Centro-oeste do Estado de 

Mato Grosso do Sul possuí uma população estimada, segundo o IBGE 2019, de 47.871 

habitantes, residentes na área urbana, nos distritos, nas aldeias e em fazendas no 

Pantanal, com diferentes características culturais, sociais e ambientais.

De acordo, com a Constituição Federal (1988), em seu Artigo 205, a educação é 

direito de todos e dever do Estado e da família, objetivando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Atendendo a legislação vigente, no que tange, oferecer a educação para todos, a 

Prefeitura Municipal de Aquidauana, através da Secretaria Municipal de Educação 

mantém 31 Unidades de Ensino, sendo: 13(treze) na área urbana, 04(quatro) nos 

distritos, 9(nove) nas aldeias e 5(cinco) em fazendas no Pantanal, com características 

diversas.

De acordo, com as normativas vigentes, a educação nacional vivência uma nova 

era, de formação e construção de uma base comum para todos. A BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular), homologada em 2018, orienta aos estados e municípios a 

construção de um currículo, que possibilite a formação integral do ser humano.

Para a efetivação de uma base comum, faz-se necessário a formação continuada 

para os profissionais em educação, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e no Plano Municipal de Educação de Aquidauana, que fundamental e 

direciona as ações dos sistemas nacionais e municipais.

Segundo a LDBEN, Lei 9.394/1996, em seu artigo 62, a formação mínima dos 

profissionais far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível 

médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas, ressaltando a importância da 

formação continuada para os profissionais, no local de trabalho ou em instituições\ e 

educação básica e superior.



0 Plano Municipal de Aquidauana, aprovado através da Lei Ordinária 2.420/2015 

estabelece as seguintes metas referente a Formação Continuada, a serem cumpridas

no prazo de 10 anos:

1.13 garantir, permanentemente, a formação continuada dos (as) demais profissionais 

da educação infantil, prevista no calendário escolar a partir do primeiro ano da vigência 

do PME;

2.9 assegurar formação continuada em serviço e garantir condições técnicas e 

pedagógicas aos (às) profissionais do Ensino Fundamental para utilização de novas 

tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras, a partir da vigência do 

PME;

4.4 assegurar a formação continuada de professores (as), por meio de capacitações 

com certificados estendendo a Formação Continuada para os (as) funcionários (as) 

administrativos (as) e gestores (as), nas escolas urbanas, do campo, comunidades 

indígenas e quilombolas, a partir da vigência deste PME.

7.13 qualificar mão de obra através de formação continuada para desenvolver, 

aprimorar no âmbito municipal, em parceria com os entes federados, indicadores 

específicos de avaliação de qualidade da educação especial, bem como da qualidade 

da educação multilíngue para surdos e cegos, durante toda a execução do PME 

Aquidauana-MS;

De acordo, com as normativas vigentes os municípios devem se organizarem 

para adequarem-se as mudanças necessárias, promovendo formação aos professores, 

servidores administrativos e gestores das unidades de ensino. Corroborando para a 

implementação da Formação Continuada em serviço a Secretaria Municipal de 

Educação estabeleceu em Calendário Escolar, em anexo, para o ano vigente, 

momentos de Jornadas Pedagógica e Formação continuada, em serviço.

►



Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Educação

Aquidauana/MS, 12 de novembro de 2019. 
Cl N° 209/2019 -  Núcleo de Rede Física /Secretaria Municipal de Educação

De: Secretaria Municipal de Educação 
Para: Secretaria Municipal de Administração

Objeto:
Solicitar a abertura do processo licitatório para aquisição futura de 

materiais de limpeza e de higiene para atender no ano letivo de 2020, as 
Unidades que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, 
conforme relacionadas no ANEXO I.

Justificativa:
A Educação é um dos princípios para o desenvolvimento da sociedade que 

contribui para a promoção integral do ser humano. A Prefeitura Municipal de 
Aquidauana através da SEMED atendeu no mês de setembro 5.172 alunos 
distribuídos em 23 Unidades Escolares, 04 Núcleos Escolares Indígenas e 05 
Núcleos Escolares da Escola Pantaneira, bem como 75 alunos do Projeto AABB e 
o SESI -  Indústria do Conhecimento que fez 2.242 atendimentos entre alunos e 
a comunidade do entorno.

Assim sendo, a solicitação se faz necessária para atender com material de 
higiene pessoal os alunos dos CMEIS e os alunos dos alojamentos da Escola 
Pantaneira, bem como as Unidades Escolares que recebem todos os materiais de 
limpeza necessários para manter a assepsia no ambiente escolar, evitando 
proliferação de vírus e bactérias, tornando o lugar limpo e agradável. 
Quantitativos e especificações relacionadas no ANEXO II.

Fonte do Recurso:

Órgão: 18
Unidade: 18.01
Funcional: 12.361.0203.2.024
Projeto/Atividade 2.028
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00
Fonte: 00.01.0015
Código reduzido 225

Órgão: 18
Unidade: 18.01
Funcional: 12.361.0203.2.026
Projeto/Atividade 2.028
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00
Fonte: 00.01.0015
Código reduzido 239

Rua Luiz da Costa Gomes, 700 -  Vila Cidade Nova
Tel.: (67) 3240-1400 - Aquidauana-MS -  CEP 79.200-000

E-mail: gemed@aquidauana.ms.gov.br

mailto:gemed@aquidauana.ms.gov.br
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Educação

Órgão: 18
Unidade: 18.01
Funcional: 12.365.0204.2.028
Projeto/Atividade 2.028
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00
Fonte: 00.01.0015
Código reduzido 264

Local de entrega: Rua Luiz da Costa Gomes, 700 Bairro Cidade Nova 
Aquidauana -  MS.

Prazo de entrega: 8 dias após o recebimento da A.F.

Prazo de pagamento: 30 dias após emissão de Nota Fiscal 
atestada e acompanhadas das devidas Certidões.

Gestora: Ivone Nemer de Arruda

Fiscal: Regina Aspet Alem 
CPF: 437.357.381-68

Atenciosamente,

Ivone Nemer de Arruda 
Secretária Municipal de Educação

Decreto Municipal n° 192/2018

Rua Luiz da Costa Gomes, 7 0 0 -V ila  Cidade Nova
Tel.: (67) 3240-1400 - Aquidauana-MS -  CEP 79.200-000

E-mail: gemed@aquidauana.ms.gov.br

mailto:gemed@aquidauana.ms.gov.br


ANEXO I - C l  209/2019
FL S ---------------- 1

__Q i ._____ \
Kubnca

UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AQUIDAUANA/MS
J L

1. CMEI ANDREA PACE DE OLIVEIRA

2. CMEI BEZERRA DE MENEZES

3. CMEI DONA MAFALDA

4. CMA EMÍLIA ALVES NOGUEIRA

5. CMEI VALDIR CATHCART FERREIRA

6. CMEI PROFESSOR JOSÉ RODOLFO FALCÃO

7. CMEI VEREADOR ADEMIR BRITES

8. CMEI PROF. ENIO CABRAL

9. CMEI ANTÔNIO DE ARRUDA SAMPAIO

10. ESCOLA MUNICIPAL MARISA NOGUEIRA ROSA SCAFF

11. CMA ROTARY CLUB

12. CAIC ANTÔNIO PACE

13. ESCOLA MUNICIPAL ERSO GOMES

14. ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN CASSIANO -  DISTRITO DE CAMISÃO

15. ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS RIBEIRO -  DIST. DE PIRAPUTANGA

16. ESCOLA MUNICIPAL ADA MOREIRA BARROS -  DIST. DE CIPOLÂNDIA

17. ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DE TAUNAY -  DIST. DE TAUNAY

18. EMIP MARCOLINO LILI - ALDEIA LAGOINHA

18.1 EXTENSÃO - NEI PAULINO MORAIS FONSECA -  ALDEIA MORRINHO

19. EMIP GENERAL RONDON - ALDEIA BANANAL
19.1 EXTENSÃO - NEI IMBIRUSSU -  ALDEIA IMBIRUSSU
20 EMIP FELICIANO PIO -  ALDEIA IPEGUE

20.1 EXTENSÃO - NEI COLONIA NOVA -  ALDEIA COLÔNIA NOVA
21 EMI FRANCISCO FARIAS -  ALDEIA ÁGUA BRANCA

22 EMIP LUTUMA DIAS -  ALDEIA LIMÃO VERDE

22.1 EXTENSÃO - NEI CÓRREGO SECO -  ALDEIA CÓRREGO SECO

23 ESCOLA MUNICIPAL POLO PANTANEIRA

23.1 EXTENSÃO -  N.ESC. CYRIACO DA COSTA RONDON -  FAZENDA TUPANCIRETÃ

23.2 EXTENSÃO -  N.ESC. JOAQUIM ALVES RIBEIRO -  FAZENDA TABOCO

23.3 EXTENSÃO -  N.ESC. SANTANA -  FAZENDA SANTANA

23.4 EXTENSÃO -  N.ESC. ESCOLINHA DA ALEGRIA -  FAZENDA PRIMAVERA

23.5 EXTENSÃO -  N.ESC. VALE DO RIO NEGRO -  FAZENDA CAMPO NOVO



Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Educação

ANEXOU Cl 209/2019 MATERIAL DE LIMPEZA
ITE
M

CÓDIGO UND ESPECIFICAÇÃO QTDE

1 Pc Absorvente higiênico, macio, normal, com 
impermeabilização em um dos lados, sem 
abas, atóxico em contato com a pele, 
acondicionado em embalagem original do 
fabricante, pacote com 8 unidades, com a 
especificação dos componentes, informações 
do fabricante e registro no ministério da 
saúde.

100

2 6-02-3192 Un Agua sanitária - composição: hipoclorito de 
sódio e água; princípio ativo: hipoclorito de 
sódio; teor de cloro ativo: 2,0 a 2,5% 
p/p.(2lts)

4.000

3 Un Álcool etílico, líquido, embalagem plástica 
com 1000 ml, 46 inpm, uso doméstico, pronto 
para uso, original de fábrica, embalagem 
lacrada, com registro no ministério da saúde, 
validade e informações do fabricante 
estampas no rótulo do produto.

700

/
/

4 6-02-3406 Lit Álcool gel - gel a base de álcool para 
higienização, a 70%, com ação antisséptica, 
sem enxágue; composição: álcool etílico, 
polímero carboxílico, neutralizante, 
umectante, conservante, quelante e água 
deionizada. Prazo de validade: 24 meses a 
partir da data de fabricação / (embalag. De 11

300

5 6-02-3394 Un Amaciante de roupas- com validade de 6 
meses no mínimo, armazenados em frascos 
plásticos de 02 litros, sendo os mesmos 
opacos, resistentes e com tampa para evitar 
vazamentos. Quanto a rotulagem, esta 
deverá atender todas as informações 
exigidas por lei e apresentar notificação 
junto a anvisa.

700
//

6 6-02-0241 Un Balde de plástico - 20 litros 250
7 Un Bobina picotada de saco plástico - 5 kg (c/ 

500 unid)
250

8 6-06-8159 Par Bota de borracha, cano médio / branca (do n° 
35 ao 44)

100

9 6-02-3286 Un Brilha alumínio (500 ml) 1.200
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10 6-02-3195 Un Cera líquida, incolor, auto brilho, com 850 ml, 
pronto para uso, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

1.200

11 -59-9401 Cesto plástico de lixo telado 09 Its 1.800
l1 14 6-02-0290 Un Cesto de lixo, 50 litros 150
IV 15 6-02-3200 Un Condicionador infantil para cabelos normais, 

contendo 500ml embalagem original de 
fábrica, contendo informações do fabricante, 
composição, químico responsável, data de 
validade estampada na embalagem.

2.000

) 4 16 3-06-2001 Un Creme dental infantil com flúor (1.100ppm de 
flúor)

1500

1 S" 17 Creme dentalcom flúor 300

>é 18 6-02-0114 Creme para cabelo - pote 1 kg 200

o 19 6-02-0031 Un Creolina 500ml 100
20 6-02-3203 Fras Desinfetante (embalag. C/ 2 Its) - germecida, 

pronto uso, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem. Marcas 
aceitáveis: assim, kalipto bom bril, minuano, 
ipê e azulim.

4.000

21 6-06-8023 Un Desodorizador de ambiente (bom ar) - 360 ml 50
~) 0 22 6-02-3350 Un Detergente líquido- 500 ml- neutro, pronto 

uso, biodegradável, original do fabricante, 
com registro do ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem. Marcas 
aceitáveis: ipê, limpol, miniano, supremo, 
sol.

6.000

% i 23 6-02-3371 Un Escova de cabelo infantil 150
ü V, 24 6-02-3091 Un Escova de cabelo para adulto 100
f  'í 25 6-02-3054 Un Escova de cabelo para bebê 70

26 6-02-3447 Un Escova de dente macia 300
27 6-02-0054 Un Escova de lavar roupa 80

V<s 28 6-02-3352 Un Escova lavar mamadeiras- 30 cm de 
comprimento, com cerdas de nylon macias e 
duráveis, sua composição deve ser a base

100
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de polipropileno e nylon.

J  1 29 6-02-0055 Pc Esponja de aço (pct. C/ 8 unid) 1.600
2% 30 6-02-3354 Pc Esponja dupla face- pacote com 3 unidades, 

de fibra sintética, para uso geral de limpeza, 
medindo 7cm x 11cmx 2,2cm, com 
informações da composição e fabricante em 
embalagem original.

600

31 6-02-3272 Un Esponja para banho / infantil 200
Zo 32 6-02-0234 Un Flanela para limpeza (40 x 60) 1.500
$ 1 33 6-06-0275 Fosforo, maço com 10 un (40 palitos) 5 400

3 34 6-06-9323 Pc Fralda descartável "exg", pct. C/42 unid. 2.000Zi
35 6-06-9324 Pc Fralda descartável "m", pct. C l 54 unid. o,200
36 6-06-7492 Un Fralda descartável infantil tam g c/ 22 unid 1000

37 6-02-3138 Un Inseticida 300 ml spray 400
> Q> 38 6-02-3480 Un Limpador desengordurante com 550 ml - 

multiuso, concentrado, para limpeza pesada, 
acondicionado em frascos de 550 ml, registro 
na anvisa, validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega.

2.000

39 6-02-3502 Un Lixeira de plástico com tampa capacidade de 
1001. Medidas (diâmetro : 51 cm altura:69cm 
capacidade : 100 litros cores disponivéis: 
preto materiais utilizados : plástico 
polipropileno.

100

40 6-02-3364 Par Luva de látex natural antiderrapante, 
anatômica, forro 100% algodão, para 
serviços gerais de limpeza, tamanho g, 
original de fábrica, com ca do ministério do 
trabalho, embalagem lacrada data de 
fabricação.

200

3"' 41 6-02-3143 Par Luva emborrachada tam m (par) 150
4o 42 6-02-3141 Par Luva emborrachada tam p (par) 100

43 3-03-0300 Cx Luva p/ procedimento latex tamanho g com 
100 unid.

100

h i 44 6-02-3365 Pc Luvas plásticas- descartável para cozinha, 
embalagem com 100 unidades, original de 
fábrica.

300

h 45 Un Mangueira para jardim com 30 metros 
diâmetro interno 3/4 parede de 2mm

30

\h 46 Un Mangueira para jardim com 50 metros 
diâmetro interno 3/4 parede de 2mm

30
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47 6-02-3211 Un Pá de lixo plastica com cabo em madeira 90 
cm . Dimensões (c x I x a): 25.00 x 22.00 x 
9.00 centímetros .

200

48 Pc Palha de aço 300
49 6-02-3443 Un Pano de chão ( saco alvejado) medindo 60 x 

80
1.500

50 6-02-3410 Un Pano de copa (40 x 66 cm), em algodão. 1.500

51 6-02-3214 Pc Papel higiênico, branco, macio, sem perfume, 
picotado e gofrado ou texturizado, 100% fibra 
celulósica, folha simples, rolo com 30x10 cm, 
embalagem plástica com oito rolos, original 
do fabricante, com composição, data de 
fabricação e de validade estampada na 
embalagem.

8.200

52 6-02-0052 Un Pente para piolho 150

53 6-02-3371 Un Pente plástico-tamanho m, com dentes 
ondulados e cabo com suporte de borracha.

200

54 6-02-3429 Un Pomada de assadura- 40 g, produto 
dermatologicamente testado, original de 
fábrica, com data de fabricação e prazo de 
validade estampados na embalalgem.

300

55 6-02-3373 Un Prendedor de roupa- embalagem com 12 
unidades, produto atóxico, material plástico 
com formato anatômico.

150

56 6-02-3374 Un Querosene- 900 ml, com dados de 
identificação do produto e marca do 
fabricante estampados no rótulo. O líquido 
deve ser límpido e sem impurezas.

30

57 6-02-3216 Un Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de 
rosca borracha reforçada dulpa, medindo 60 
cm, cabo de madeira medindo no mínimo 
1,10m.

400

58 6-02-3377 Pc Sabão em barra- 200gr, embalagem com 5 
unidades, composição: sódio, glicerina, 
branqueador ótico, sais inorgânicos, 
carbonato de cálcio e água. A embalagem 
deve conter todas as informações exigidas 
por lei e paresentar notificação junto a 
agência nacional de vigilância sanitária.

1.800
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59 6-02-3559 Kilo Sabão em pó -  tipo omo/tixan ypé ou similar, 
concentrado para lavagem de roupa e 
limpeza geral (embalagem sacos plásticos 
comlkg) composição química: tensoativos 
aniônicos, carbonatos, polifosfatos, agentes 
alcalinizantes, enzima branqueador, corante, 
fragrância. Principio ativo: alquil benzeno 
sulfonato de sódio ou acido dodecilbenzeno 
sulfônico linear a 90%. Ph (1%) 
aproximadamente entre 10,50 a 11,50g/l, 
aparência: pó homogêneo azulado, possuir 
nível de espuma controlado para redução de 
enxagues, e deixar a roupa com aroma 
agradável. Fabricante devera ter laudos e 
certificado das embalagens. Litros, 
embalagem certificada pelo imetro, fabricante 
devera ter laudo ou fichas técnicas de 
especificação do produto, ficha de 
informações sobre a segurança de produtos 
químicos, registros ou notificações da 
legislação vigente no ministério da saúde e 
anvisa para produtos e embalagens. Data de 
fabricação, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço 
e cnpj do fabricante deverão constar 
visivelmente na embalagem.

3.000

60 6-02-3379 Un Sabonete em barra 90g- com glicerina, 
fragância diversas, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, informações 
do fabricante e composição estampada na 
embalagem.

1.000

61 6-02-3380 Un Sabonete em barra 90gr infantil- com 
glicerina, fragância diversas, para uso infantil, 
acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com registro no ministério da 
saúde, informações do fabricante e 
composição estampada na embalagem

2.000

62 6-02-3478 Fd Saco de lixo reforçado -100 I (fd c l 100 
unidades)

600

63 6-02-3479 Fd Saco de lixo reforçado - 60 I (fd c /100 
unidades)

600

64 6-02-3306 Pc Saco plástico transparente 82 x 49 c /100 50
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65 6-02-3384 Un Saponaceo em pó- embalagem com 300 
gramas, original do fabricante, com registro 
do ministério da sáude, químico responsável, 
indicação do uso, composição, data de 
fabricação, validade e informações do 
fabricante estampado na embalagem.

100

66 6-02-3386 Un Shampoo mata piolho infantiMOOml, produto 
dermatologicamente testado, original de 
fábrica,com data de fabricação e prazo de 
validade estampados na embalagem.

400

67 6-02-3385 Un Shampoo p/ cabelo- infantil- 500 ml, suave, 
neutro, antialérgico, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, contendo 
informações do fabricante estampado na 
embalagem.

2.000

68 6-02-3226 Un Talco infantil - branco, perfumado e 
antialérgico, acondicionado em embalagem 
de 200 g

400

69 6-02-3240 Pc Touca para cabelo, descartável, de tnt, selo 
com informação do fabricante e da 
composição do produto. Pacote com 100 
unidades.

300

70 6-02-3389 Un Vassoura de nylon- 22 cm-com cerdas 
macias plástico, cabo de madeira com 
comprimento mínimo de 1,10m.

700

71 6-02-3390 Un Vassoura de pelo- 30cm x 4,5cmx3,5cm, com 
cerdas de nylon, cabo de madeira com 
comprimento mínimo de 1,10m, para uso 
doméstico.

700

72 6-02-3231 Un Vassoura de piaçava, medindo no mínimo 20 
x 3 cm, cabo de madeira com 1,10 m.

250

73 6-02-3542 Un Vassoura sanitaria plastica, com suporte, 
cerdas de nylon circulares, embalagem com 
uma escova sanitária confeccionada em 
plástico branco, com dimensões de 34,5 x 12 
cm

450

74 Un Vassoura tipo gari, cepa de madeira, com 5 
fileiras.

150
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O BJETIVO: Aquisição de materiais de limpeza e de higiene para atender as Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino, Projeto AABB e o SESI -  Indústria do 
Conhecimento no ano letivo de 2020.

1. INDRODUÇÃO
1.1. A presente análise tem por objetivo fornecer materiais de limpeza e higiene para 

atender Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Projeto AABB e o SESI 
-  Indústria do Conhecimento.

2. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO
2.1. A Prefeitura Municipal de Aquidauana através da Secretaria Municipal de 

Educação atende atualmente cerca de 5.172 alunos da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e EJA, 75 alunos do Projeto AABB e 2.242 atendimentos entre alunos 
e comunidade no SESI -  Indústria do Conhecimento, sendo:

23 Unidades escolares urbanas;
04 Núcleos escolares indígenas;
05 Núcleos escolares da Escola Pantaneira.

Normalmente, a distribuição dos materiais de limpeza e higiene é feita de acordo
com o número de alunos e tamanho da Unidades Escolares.

3. DESCRIÇÃO E SOLUÇÃO
3.1. Os materiais de higiene pessoal são para atender os alunos dos Centro Municipal de 

Educação Infantil e dos alunos dos alojamentos da Escola Pantaneira e os materiais 
de limpeza são para manter o ambiente escolar limpo e agradável, evitando a 
proliferação de vírus e bactérias.

3.2. O quantitativo será solicitado de acordo com a utilização mensal das Unidades da 
Rede Municipal de Ensino. Os materiais a serem adquiridos têm suas 
especificações, unidades e quantidades relacionados no anexo da CL

4. DA EXECUÇÃO
4.1. O quantitativo será para atendimento de no mínimo 12 (doze) meses. As Unidades 

Escolares serão abastecidas de acordo com a necessidade e tamanho.

C p p - O  \ % .  2 ^ 0 -
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CIn° 137/2020 - SEMAD

Aquidauana/MS, 19 de fevereiro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Administração 
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Solicitamos a Vossa Senhoria, a abertura de Processo para aquisição de gêneros 

alimentícios.

Objeto

Registro de Preços (conforme prevê o Art 3o do Decreto n° 30/GAB/2019, incisos I à 

IV), para aquisição de gêneros alimentícios, conforme as especificações, quantidade e estudo 

técnico preliminar em anexo, durante período de 12 meses.

Justificativa

Considerando que as Secretarias estão voltadas para as rotinas administrativas internas 

e atendimento ao público externo, que realiza eventos alusivos à datas comemorativas, que 

realiza reuniões, palestras, congressos e etc. Que ainda, não possui tal material para atender, 

tais solicitações, assim justificamos a necessidade da referida aquisição em forma de registro 

de preços, para atender as Secretarias Municipais: -Administração, Finanças, Planejamento, 

Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídico (Procon), Conselho Tutelar e Autarquias.

Fonte do Recurso/Despesa orçamentária: Secretaria de Administração

Órgão: 15 -

Unidade: 15 .01-

Funcional: 04.122.0201.2.008-

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 -  0.1.0000 -  Material de Consumo 

Local de Entrega: Depósito - Rua Estevão Alves Corrêa, Bairro Alto, 1763 A quidauana- MS. 

Prazo de Entrega: até 07 dias após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF) ser 

entregue ao fornecedor.

Prazo de pagamento: Em até 30 dias da data de entrada da Nota Fiscal no Financeiro.

Fiscal de contrato: Marluce Martins Garcia Luglio - CPF: 600.776.621-72.

Gestor do Contrato: Ernandes Peixoto de Miranda.

Ernandes Peixoto de Miranda
Secretário Municipal de Administração
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AÇÚCAR TIPO CRISTAL -cristalizado. Sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar (Saccharum 
officinarum L.). Branco, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e 
fragmentos estranhos. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno, 
transparente, com peso líquido de 2 ka. 600

UN

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO-a base de aspartame, não apresentando na composição xintol, 
sorbitol ou frutose. A embalagem deverá ser de frascos de polietileno atóxico e estar limpa, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade, fragmentos estranhos, não violada e resistente de modo a 
garantir a integridade do produto. Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses a partir 
da data de entrega, de acordo com a Resolução n° 60 de 2002. Embalagem de 85g. 120

PC

BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA- Sabor leite ou coco, a base de farinha de trigo, leite integral, sal, gordura 
vegetal hidrogenada, enriquecido com vitaminas. Embalagem individualizada em papel celofane. A validade 
deverá estar em local visível, com prazo de 6 meses a partir da data de entrega. Serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Pacote com 400g. 480

UN

BISCOITO, tipo Maisena, MABEL OU.SIMILAR, produto obtido pela mistura de farinha(s), ami.do(s) e ou 
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não, a 
base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar, outros. 0  biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 0  produto deverá estar em conform idade com a Resolução 
RDC n° 263, de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem primária em pacotes impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400 g.

200

PC

BISCOITO SALGADO- tipo cream cracker, água e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o 
sabor salgado, além das substâncias normais do produto. Embalagem individualizada em papel celofane. A 
validade deverá estar em local visível, com prazo de 6 meses a partir da data de entrega. Serão rejeitados os 
biscoitos com características organolépticas anormais. Pacote com 400g. 300
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PC

CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR, torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de 
impurezas,
acondicionado em pacote aluminizado, íntegro, resistente e vedado hermeticamente. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade 
do produto, selo de pureza ABIC e atender as especificações técnicas da NTA 44 do Decreto Estadual n° 12.486 
de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data entrega. 
Embalagem 500g. 1.900

CHA MATE tostado, embalagem de 250g. com rendimento de até 15L. A embalagem deverá ser limpa, isenta
de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, resistente e não violada, de

7 UN modo a garantir a integridade do produto. Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses após a
data da entreaa. 0=1 ^ ,2-- 720

? PCT SALSICHA (pct C/ 3 Kg) - tipo hot dog congelada 100
KG MUSSARELA Fatiada - Sadia ou Similar, 1° Qualidade 150

l<j PCT PÃO de Forma boa qualidade 150

11 UN PÃO Tipo Hot Dog 1 .0 0 0
12 KG PRESUNTO - Sadia ou Similar 130
t i KG PÃO francês 80

FARDO Refrigerante de 2 Litros, Funada ou Similar (FD C/ 06) . . . . • 150

i r FARDO Água Mineral S/ Gás 500 ml - fardo C/ 12 800

|C UN Agua mineral galão de 20 litros 2.600
/> PCT Gelo em cubo 5 kg 200
lí' UN Gelo em barra 8 kg 250

Sec. Mun. de Administração 
Decreto 001/2020



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

A quantidade de itens a serem solicitadas referente a aquisição de gêneros alimentícios,

na planilha de itens em anexo, a qual faz parte do presente estudo sendo esta preenchida

últimas licitações com objetos semelhantes.

A descrição dos itens foi considerada suficientes para atender as nossas necessidades, 

considerado os itens que foram solicitados e também pedidos (informalmente) que não se 

formalizaram por não haver mais saldo no processo, portanto não puderam ser atendidos 

durante os últimos 12 meses.

Neste mesmo estudo, foi definida as melhores condições para atender o município 

(condições de entrega, pagamento, etc) as quais estão descritas abaixo, bem como observado 

que não será criada nova despesa considerando que existe dotação com elemento de despesa 

previsto para atender o objeto solicitado a qual foi observada e encontra-se aqui.

Fonte do Recurso/Despesa orçamentária: Secretaria de Administração:

Órgão:15; Unidade: 15.01; Funcional: 04.122.0201.2.008; Elemento de Despesa: 

3.3.90.30.00.00.00.00 -  0.1.0000 -  Material de Consumo

Da Entrega: Parcelada durante 12 meses devendo ser feita conforme Autorização de 

Fornecimento no Depósito -  sito à Rua Estevão Alves Corrêa - Bairro Alto, 1763 - Aquidauana 

-  MS em até 07 dias após a emissão da AF (autorização de fornecimento) ser entregue/enviada 

ao fornecedor.

Prazo de Pagamento: Em até 30 dias a contar da data de entrada da Nota Fiscal no 

Financeiro.

Fiscal de Contrato: Marluce Martins Garcia Luglio - CPF: 600.776.621-72

foi realizado através de um estudo técnico preliminar de forma manual o qual se materializou

conforme o estudo se desenrolava. A quantidade anual estimada, foi calculada com base nas

Aquidauana/MS, 19 de fevereiro de 2020.

Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Cl n° 120/2020 - SEMAD

Aquidauana/MS, 18 de fevereiro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Administração 
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Solicitamos a Vossa Senhoria, a abertura de Processo para aquisição de materiais de 

limpeza.

Objeto

Registro de Preços (conforme prevê o Art 3o do Decreto n° 30/GAB/2019, incisos I à 

IV), para aquisição de materiais de limpeza, conforme as especificações e quantidade em anexo, 

durante período de 12 meses.

Justificativa

A necessidade da aquisição de materiais de limpeza, se faz necessário para atender as 

Secretarias Municipais: Administração, Finanças, Planejamento, Gabinete do Prefeito, 

Procuradoria Jurídico (Procon), Conselho Tutelar e Autarquias.

Os itens são para atender diariamente as referidas secretarias, para que tenhamos um 

ambiente limpo, higienizado e agradável para os servidores e usuários dos serviços prestadas 

por esta Prefeitura.

Estudo Técnico Preliminar: em anexo incluindo planilha com os itens.

Fonte do Recurso/Despesa orçamentária: Secretaria de Administração

Órgão:15 - Unidade: 15.01 - Funcional: 04.122.0201.2.008

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00-0.1.0000-M aterial de Consumo

Local de Entrega: Depósito -  sito à Rua Estevão Alves Corrêa - Bairro Alto, 1763 -

A quidauana-M S.

Prazo de Entrega: até 07 dias após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF) ser 

entregue ao fornecedor.

Prazo de pagamento: Em até 30 dias da data de entrada da Nota Fiscal no Financeiro.

Fiscal de contrato: Marluce Martins Garcia Luglio - CPF: 600.776.621-72 

Gestor do Contrato: Ernandes Peixoto de Miranda

Ernandes Feixoto-de Miranda
Secretário Municipal de Administração



Relação de Materials de Limpeza
Ordem UNID ESPECIFICACÀO OTDE

1 UN
AGUA Sanitária - Composição: Hipoclorito de Sódio e Água; Princípio Ativo: Hipoclorito de Sódio; Teor de Cloro Ativo: 2,0 a 2,5% 
p/p.(2lts)

550

2 UN
Álcool etílico, líquido, embalagem plástica com 1000 ml, 92,8° inpm, uso doméstico, pronto para uso, original de fábrica, embalagem 
lacrada, com Registro no Ministério da Saúde, validade e informações do fabricante estampas no rótulo do produto.

290

3 LIT
ÁLCOOL Gel - gel a base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxágue; composição: álcool etílico, 
polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de validade: 24 meses a partir da 
data de fabricação / (embalaq. De 1L)

200

4 UN BALDE plástico - 20 LITROS 50
5 UN BALDE plástico - 30 LITROS 30

6 PAR
BOTA DE PVC CANO MEDIO, cor branca feminino, forro interno em poliéster, antiderrapante de fácil limpeza e higienização, 
diversos tamanhos

50

7 UN
Cera líquida, incolor, auto brilho, com 850 ml, pronto para uso, original do fabricante, com Registro no Ministério da Saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.

580

8 UN CESTO DE LIXO C/ PEDAL 18L 30
9 UN CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO 30
10 UN COADOR GRANDE DE PANO para chá e café medindo 16 x 30 cm 98

11 PC
COPO descartável em poliestireno, não tóxico, não reciclado, com capacidade de 180 ml, na cor branca, embalagem com 100 
unidades, original de fábrica, responsável técnico, composição do fabricanteestampada na embalagem.

1.800

12 PC
COPO descartável em poliestireno, não tóxico, não reciclado, com capacidade de 50 ml, na cor branca, embalagem com 100 
unidades, original de fábrica, responsável técnico, composição do fabricanteestampada na embalagem.

2.500

13 PC
DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso, original do fabricante, com registro no Ministério da Saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.

500

14 ' UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 360 ML 180

15 UN
DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML- Neutro, pronto uso, biodegradável, original do fabricante, com Registro do Ministério da Saúde, 
químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.

600

16 UN ESPANADOR NAYLON
17 PC ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID) 120
18 UM ESPONJA MULTI USO DUPLA FACE pct c/03 und 200
19 UN FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60) 500
20 FD FOSFORO LONGO 8x240 PARA COZINHA (240 UNIDADES) 50
21 UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,800 LITROS em plástica para café 20
22 UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,800 LITROS EM INOX para café 50
23 UN GARRAFA TÉRMICA p/ áqua 5L em polietileno 10

24 PC
GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL-24X22CM, embalagem com 50 unidades, extra branco, 100 fibras naturais, folha simples de 
alta qualidade, acondicionado em embalagem plástica transparente, original do fabricante, contendo informações do fabricante e da 
composição do produto.

100

25 UN INSETICIDA 300 ML SPRAY 50

26 UN
LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML - Multiuso, concentrado, para limpeza pesada, acondicionado em frascos de 550 ml, 
reqistro na ANVISA, validade mínima de 12 meses a oartir da data de entreqa.

580

27 UN
LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE DE 100L. medidas :Diâmetro : 51cm Altura:69cm Capacidade : 100 litros cores 
Disponivéis: Preto Materiais Utilizados : Plástico Polipropileno.

20



28 PAR
LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, cano médio, revestimento interno, reforçada, superfície externa 
antiderrapante, ABNT NBR 13393, com cano, diversos tamanhos

100

29 UN MANGUEIRA PARA JARDIM COM 50 METROS 20

30 UN PÁ PARA LIXO - com aparador em metal, medindo aproximadamente 20x5 cm e cabo em madeira medindo no mínimo 50 cm. 20

31 UN PANO DE CHÃO ( SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80 em alqodão 400
32 UN PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO. 100

33 UN
PANO DE PRATO - atoalhada 100% algodão, medindo aproximadamente 46x68 cm, com selo contendo a composição e informações 
fabricante

80

34 PCT PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 60MT PCT COM 04 ROLOS 1.500
35 UN REGISTRO DE BOTIGAO DE GAS COM MANGUEIRA - APROVADO PELO IMETRO 8
36 UN RODO plástico 40 CM 35

37 PC
SABÃO EM BARRA- 200gr, embalagem com 5 unidades, composição: sódio, glicerina, branqueador ótico, sais inorgânicos, carbonato 
de cálcio e água. A  embalagem deve conter todas as informações exigidas por lei e paresentar notificação junto a agência nacional de 
viqilância sanitária.

50

38 UN SABONETE LÍQUIDO 200ML 200
39 FD SACO DE LIXO REFORÇADO - 100 L (FD C/ 100 UNIDADES) 100
40 FD SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES) 50
41 FD SACO LIXO 20 LT preto qramatura 0,0004 micras 50x53cm c/100 150

42 UN VASSOURA DE NYLON- 22 CM-com cerdas macias plástico, cabo de madeira com comprimento mínimo de l,10m . 100

43 UN
VASSOURA DE PELO- 30CM X 4,5CMX3,5CM, com cerdas de nylon, cabo de madeira com comprimento mínimo de l,10m , para uso 
doméstico.

40

44 UN VASSOURA DE PIACAVA, medindo no mínimo 20 X 3 cm, cabo de madeira com 1,10 m. 35

45 UN
VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA- Estrutura de madeira, ou plástico, com cerdas de nylon, medindo 20 cm de 
comprimento e cabo de 30 cm.

20

46 UN
VASSOURA TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO- c/ cabo, própria p/ recolher grama e folhas, pois possui ângulo maior de atuação, 
especificações: ponta pvc, cabo 110cm._£t ©G P

35

47 UN RODO plástico 60 CM 80
' 48 PCT Pilha Palito Alcalina', pacote C/ 8 Unidades 40

49 UN CAIXA TÉRMICA 50 Litros polietileno 5
50 UN LIXEIRA para copos descartável de 50 ml 20
51 UN LIXEIRA para copos descartável de 180 ml 20
52 UN SABONETE - liquido 5 litros 150
53 UN sabão em pó de 1 kg 400



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Para se chegar aos tipos de itens e quantidades a serem solicitadas referente a aquisição 

de materiais de limpeza, foi feito um estudo técnico preliminar de forma manual o qual se 

materializou na planilha de itens em anexo a qual faz parte do presente estudo sendo esta 

preenchida conforme o estudo se desenrolava, no presente estudo foram observadas as últimas 

licitações com objeto semelhante ao solicitado cuja descrição dos itens foram considerados 

suficientes para atender as nossas necessidades e também considerado os itens que foram 

solicitados e também pedidos (informalmente) que não se formalizaram por não haver mais 

saldo no processo e portanto não puderam ser atendidos durante os últimos 12 meses. Neste 

mesmo estudo foi definida as melhores condições para se atender o município (condições de 

entrega, pagamento, etc) as quais estão descritas abaixo, bem como observado que não será 

criada nova despesa considerando que existe dotação com elemento de despesa previsto para 

atender o objeto solicitado a qual foi observada e encontra-se aqui.

Fonte do Recurso/Despesa orçamentária: Secretaria de Administração: Órgão: 15; 

Unidade: 15.01; Funcional: 04.122.0201.2.008; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 

-0 .1 .0000 -  Material de Consumo

Da Entrega: Parcelada durante 12 meses devendo ser feita conforme Autorização de 

Fornecimento no Depósito -  sito à Rua Estevão Alves Corrêa - Bairro Alto, 1763 - Aquidauana 

-  MS em até 07 dias após a emissão da AF (autorização de fornecimento) ser entregue/enviada 

ao fornecedor.

Prazo de Pagamento: Em até 30 dias a contar da data de entrada da Nota Fiscal no 

Financeiro.

Fiscal de Contrato: Marluce Martins Garcia Luglio - CPF: 600.776.621-72

Ernandes Peixoto de Miranda
Secretário Municipal de Administração

Aquidauana/MS, 18 de fevereiro de 2020.

MarlucèçMartim (Sairia Luglio
Assessor EsWcial



Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

C.I. n° 072/2020/SECTUR
Aquidauana, 10 de fevereiro de 2020.

Assunto: Abertura de Processo Licitatório -  Gêneros alimentícios

Ao senhor secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria a abertura do Processo Licitatório para futura compra 

dos itens relacionados abaixo, de maneira a atender as demandas da Secretaria de Cultura e 

Turismo - SECTUR.

QUANTIDADE DESCRIÇÃO/PRODUTOS
60 pacotes Açúcar 2kg
60 pacotes Café lkg
30 caixas Chá mate 500g

168 unidades Recarga de galão de água 20L

Objeto: O objeto é o registro de preço do Decreto 30/2019 atr. 3o.

Objetivo/Justificativa: Os itens listados atendem as necessidades das demandas desta 

secretaria para atender os serviços de copa.

Fonte do Recurso/Despesa Orçamentária: 01.000 PMA / Fundo Municipal de Cultura de 

Aquidauana

Órgão 10 -  Fundo Municipal de Cultura 

Unidade: 01 -  Fundo Municipal de Cultura

Funcional: 13.392.0222.2.071 -  Manutenção e Operacionalização do Desenvolvimento 

Cultural

Dotação: 3.3.90.30 -  Outros Material de consumo 

Fontes: 1.0000 -  Recurso Próprio.

Local de Entrega: Secretaria de Cultura e Turismo -  Rua Bichara Salamene s/n° - Estação 

Ferroviária, Centro Aquidauana MS.

Prazo de Entrega: Até 3 dias úteis após a. F. 3.

Prazo de Pagamento: Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal - Atestada pelo Fiscal de 

Contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.

SECTUR
Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro

Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br
Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000

mailto:sectur@aquidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura e Turismo

Gestor do Contrato: Humberto Antonio Fleitas Torres CPF:867.660.901-20 

Fiscal do Contrato: Clovis Pacheco. CPF: 447.988.061-53

Atenciosamente,

X •  “ “  /  » y O U t U v l  V / l  M. » O U  /  • v l / U « y U l  A U

RG: 099922333-2 MEX RG: 1.201.146 SSP/MS
Chefe de Gabinete 
Fiscal de Contrato

Ao senhor
ANTONIO CARLOS DA COSTA MARQUES 
Secretário Municipal de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
Recebido por (nome por extenso) Data e hora de Recebimento

/ /2020 às h e  min.

SECTUR
Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro

Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br
Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000

MRS

2

mailto:sectur@aquidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura e Turismo

Estudo Técnico Preliminar

Açúcar: utilizado para adoçar bebidas;

Café: será feito e servido para os servidores e visitantes desta secretaria e demais setores;

Chá: será feito e servido para os servidores e visitantes desta secretaria e demais setores; 

Recarga de água: atenderá as necessidades dos servidores tanto na secretaria como em eventos 

coordenados pela mesma.

Vale ressaltar que os itens listados serão repartidos entre a Secretaria, Biblioteca Municipal e 

Museu de Arte Pantaneira.

SECRETARIA

Produto Quantidade

Açúcar 20 pacotes

Café 20 pacotes

Chá mate 10 caixas

Recarga de galão de água 56 galões

BIBLIOTECA

Produto Quantidade

Açúcar 20 pacotes

Café 20 pacotes

Chá mate 10 caixas

Recarga de galão de água 56 galões

SECTUR
Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro

Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br
Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000

MRS

3

mailto:sectur@aquidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura e Turismo

MUSEU

Produto Quantidade

Açúcar 20 pacotes

Café 20 pacotes

Chá mate 10 caixas

Recarga de galão de água 56 galões

h c íie co

988.061-53 
RG: 099922333-2 MEX
Chefe de Gabinete 
Fiscal de Contrato

1IUJ1M0 AnfonioJpas Tones
Secretário Munic$/M&£ultura 

e Turismo d eAeTuidauanc
PortaHcÇS/ 0907

TORRES 
^67.660.901-20 

1.201.146 SSP/MS

Ao senhor
ANTONIO CARLOS DA COSTA MARQUES 
Secretário Municipal de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
Recebido por (nome por extenso) Data e hora de Recebimento

/ /2020 às h e  min.

SECTUR
Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro

Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br
Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000

MRS
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mailto:sectur@aquidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

>»dtâf'ica ‘

C.I. n° 078/2020/SECTUR
Aquidauana, 11 de fevereiro de 2020.

Assunto: Abertura de Processo Licitatório -  Material de higiene e limpeza

Ao senhor secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria a abertura do Processo Licitatório para futura 

compra dos itens relacionados abaixo, de maneira a atender as demandas da Secretaria de 

Cultura e Turismo - SECTUR.

QUANTIDADE DESCRIÇÂO/PRODUTOS
50 litro Água sanitária

15 frascos Álcool em gel
10 unidades baldes

50 litros Desinfetante
30 frascos Detergente

15 unidades Esponja de lã de aço
15 unidades Esponja de louças
5 unidades Lixeira grande 100L
10 unidades lixeiras de escritório
15 unidades Pano de chão
10 unidades Pano de pratos

10 fardos Papel higiênico
10 unidades Rodo
20 pacotes Sabão em barra

50 Kg Sabão em pó
15 saches Sabonete liquido

20 pacotes Sacos de lixo 200L
10 pacotes Sacos de lixo 100L

10 unidades Vassoura

Objeto: é o registro de preço, decreto 30/2019 art. 3o;

Objetivo/Justificativa: Os itens listados atendem as necessidades das demandas desta 

secretaria para atender os serviços de limpeza.

Fonte do Recurso/Despesa Orçamentária: 01.000 PMA / Fundo Municipal de Cultura de 

Aquidauana <

Órgão 10 -  Fundo Municipal de Cultura

SECTUR
Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro

Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br
Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000

MRS

mailto:sectur@aquidauana.ms.gov.br


VS:*:f,r Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura e Turismo
<L

_ _ I _ _ _ _ _
rubrica j.

Unidade: 01 -  Fundo Municipal de Cultura

Funcional: 13.392.0222.2.071 -  Manutenção e Operacionalização do Desenvolvimento 

Cultural

Dotação: 3.3.90.30 -  Outros Material de consumo 

Fontes: 1.0000 -  Recurso Próprio.

Local de Entrega: Secretaria de Cultura e Turismo -  Rua Bichara Salamene s/n° - Estação 

Ferroviária, Centro Aquidauana MS.

Prazo de Entrega: Até 3 dias úteis após a. F. 3.

Prazo de Pagamento: Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal - Atestada pelo Fiscal de 

Contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.

Gestor do Contrato: Humberto Antonio Fleitas Torres 

Fiscal do Contrato: Clovis Pacheco.

Atenciosamente,

CLOVIS PACHECO 
CPF: 447.988.061-53 
RG: 099922333-2 MEX 
Chefe de Gabinete 
Fiscal de Contrato

Ao senhor
ANTONIO CARLOS DA COSTA MARQUES 
Secretário Municipal de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
Recebido por (nome por extenso) Data e hora de Recebimento

/ /2020 às h e  min.

SECTUR Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro
Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br

Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000
MRS
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura e Turismo

Estudo Técnico Preliminar:

Materiais de Limpeza: utilizado para limpar, desinfetar e higienizar os ambientes, salas, 

cozinha, copas e banheiros, etc.;

Sacos de lixos e lixeiras: utilizados para acondicionar de maneira higiênica os resíduos

gerados;

Vale ressaltar que os itens listados serão repartidos entre a Secretaria, Biblioteca Municipal e

Museu de Arte Pantaneira.

SECRETARIA

Produto Quantidade

20 litro Água sanitária
5 frascos Álcool em gel

4 unidades baldes
20 litros Desinfetante

10 frascos Detergente
5 unidades Esponja de lã de aço
5 unidades Esponja de louças
3 unidades Lixeira grande 100L
4 unidades lixeiras de escritório
5 unidades Pano de chão
4 unidades Pano de pratos

4 fardos Papel higiênico
4 unidades Rodo
8 pacotes Sabão em barra

20 Kg Sabão em pó
5 saches Sabonete liquido
8 pacotes Sacos de lixo 200L
4 pacotes Sacos de lixo 100L

4 unidades Vassoura

BIBLIOTECA

Produto Quantidade

Produto Quantidade

15 litro Água sanitária
5 frascos Álcool em gel

3 unidades baldes
15 litros Desinfetante

10 frascos Detergente
5 unidades Esponja de lã de aço
5 unidades Esponja de louças

SECTUR
Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro

Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br
Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura e Turismo

1 unidades Lixeira grande 100L
3 unidades lixeiras de escritório
5 unidades Pano de chão
3 unidades Pano de pratos

3 fardos Papel higiênico
3 unidades Rodo
6 pacotes Sabão em barra

5 Kg Sabão em pó
5 saches Sabonete liquido
6 pacotes Sacos de lixo 200L
3 pacotes Sacos de lixo 100L

3 unidades Vassoura

CCovis 
Ch

Pi

MUSEU

Produto Quantidade

Produto Quantidade

15 litro Água sanitária
5 frascos Álcool em gel

3 unidades baldes
15 litros Desinfetante

10 frascos Detergente
5 unidades Esponja de lã de aço
5 unidades Esponja de louças
1 unidades Lixeira grande 100L
3 unidades lixeiras de escritório
5 unidades Pano de chão
3 unidades Pano de pratos

3 fardos Papel higiênico
3 unidades Rodo
6 pacotes Sabão em barra

5 Kg Sabão em pó
5 saches Sabonete liquido
6 pacotes Sacos de lixo 200L
3 pacotes Sacos de lixo 100L

3 unidades Vassoura

CPF: 4Í7.988.061-53 
RG: 099922333-2 MEX 
Chefe de Gabinete 
Fiscal de Contrato

Secretário

TOl 
60.901-20 
146 SSP/MS

SECTUR
Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro

Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br
Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000

MRS
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NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

C.I. N° 013/2020/COMPRAS-SESA U
Aquidauana/MS, 13 de janeiro de 2020.

DE: Cláudia Franco Fernandes Souza
Secretária Municipal de Saúde de Saneamento

PARA: Antônio Carlos da Costa Marques 
Secretária Municipal de Finanças

ASSUNTO: Materiais de Limpeza

OBJETO: Solicitação de abertura de processo para futura aquisição de materiais de 
limpeza para a todos os prédios ligados à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. 
FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

PAB -  19-SESAU, 02-FMS, 2.083 -  83 e 84.

MAC -  19-SESAU, 02-FMS, 2.096 -  166 e 167.

VIG -  19-SESAU, 02-FMS, 2.109 -  231 e 232.

JUSTIFICATIVA: Futura aquisição de materiais de limpeza para atender todos os prédios 
de serviços ligados à Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana, tendo em vista manter 
a manutenção de limpeza e higienização dos ambientes nos serviços desenvolvidos pelas: 
Média e Alta Complexidade - Centro de Atenção Psicossocial -  CAPS II, Centro de 
Especialidades Médicas, Centro Regional de Reabilitação, Laboratório Municipal e Centro 
de Especialidades Odontológicas; Atenção Primária à Saúde -  as 16 Unidades de Saúde da 
Família, bem como os 04 postos de saúde da zona rural; Vigilância em Saúde -  Vigilância 
Sanitária, Centro de Controles de Vetores e Zoonoses, conforme materiais descritos no 
anexo I.
LOCAL DE ENTREGA: Depósito da Prefeitura de Aquidauana. Endereço: Rua Estevão 
Alves Corrêa, n°1763, Bairro Alto.
CEP: 79200-000. Aquidauana - MS
PRAZO DE ENTREGA: até 05 (cinco) dias úteis.

PRAZO DE PAGAMENTO: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal -  atestada pelo 

fiscal de contrato.

PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO: 12 Meses.

GESTOR: Cláudia Franco Fernandes Souza CPF: 638.720.131-49 

FISCAL: Patrícia Gonçalo Duarte CPF: 009.239.091-92.

Secretária Municipal de Saúde 
Decreto n° 002/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

ANEXO I -  C.I. N°013/2020/COMPRAS-SESAU, de 13 de fevereiro de 2020.

N ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO UNID MAC VIG PAB TOTAL

1

Absorvente higiênico, macio, normal, com impermeabilização em um 
dos lados, sem abas, atóxico em contato com a pele, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, pacote com 8 unidades, com a 
especificação dos componentes, informações do fabricante e registro no 
ministério da saúde.

Pc

50 - 150 200

2
Acetona, acetona, é um composto orgânico de fórmula química 
CH3(CO)CH3, embalagem 200 ml.

Und
50 - - 50

3
Agua sanitária - composição: hipoclorito de sódio e água; princípio 
ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo: 2,0 a 2,5% p/p.(21ts)

Un 200 200 4500 4900

4

Álcool etílico, líquido, embalagem plástica com 1000 ml, 46 inpm, uso 
doméstico, pronto para uso, original de fábrica, embalagem lacrada, com 
registro no ministério da saúde, validade e informações do fabricante 
estampas no rótulo do produto.

Un

300 300 500 1100

5

Álcool gel - gel a base de álcool para higienização, a 70%, com ação 
antisséptica, sem enxágue; composição: álcool etílico, polímero 
carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água 
deionizada. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação / 
(embalag. 1000 ml)

Lit

150 100 300 550

6

Amaciante de roupas- com validade de 6 meses no mínimo, 
armazenados em frascos plásticos de 02 litros, sendo os mesmos opacos, 
resistentes e com tampa para evitar vazamentos. Quanto a rotulagem, 
esta deverá atender todas as informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a anvisa.

Un

50 - 200 250

Claudia fn
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

7

APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL, em plástico com 2 
laminas paralelas, apresenta cabo emborrachado com textura 
antideslizante, fita lubricante, cabeça movei que se adapta aos contornos 
do rosto.

UND

100 - 100 200

8 Avental para merenda de napa UND 10 - 40 50

9
Barragem Veneno, concentrado emulsionável contendo alfa-ciano 3 
fenoxobenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil) - cicloopropano 
carboxilato (cipermetrina)

UND
- - 60 60

10 Balde de plástico - 20 litros Un 20 20 100 140
11 Balde de plástico - 30 litros UND 20 20 100 140
12 Bobina picotada de saco plástico - 5 kg (c/ 500 unid) Un - - 50 50

13
Borracha de Panela de Pressão (vedação) panela com capacidade para 
4,5 litros

UND
10 - - 10

14
Borracha de Panela de Pressão (vedação) panela com capacidade para7 
litros

UND
10 - - 10

15 Bota de borracha, cano médio / branca (do n° 35 ao 44) Par 5 60 100 165
16 Brilha aluminio (500 ml) Un 50 20 350 420

17
Capa de chuva unissex, tecido é fino e impermeável e, com capuz com 
ajustes frente e costas, visor transparente para facilitar a visão periférica 
e pode ser usado sobre o capacete. Com recorte frontal

UND
- 60 100 160

18

Cera líquida, vermelha, auto brilho, com 850 ml, pronto para uso, 
original do fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do 
fabricante estampada na embalagem.

50 - 80 130

19

Cera líquida, incolor, auto brilho, com 850 ml, pronto para uso, original 
do fabricante, com registro no ministério da saúde, químico responsável, 
data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

Un

50 30 500 580

20 Cesto De Lixo Com Pedal 18 1 UND 10 10 ,y ) 50 70

Clóudiff^raico feraandes Souza
SecrStaria Municipal de 

Saúde e Saneamento 
Decreto Municoal 002/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

21 Cesto de lixo, plástico com tampo, capacidade 20 lt UND - - 10 10
22 Cesto de lixo, plástico, com capacidade para 50 litros Un - - 30 30
23 Cesto de lixo, plástico, com capacidade para 100 litros UND - - 38 38

24
COADOR DE PANO GDE. Sem aste, em tecido flanela com costura 
dupla, grande

UND
12 36 120 168

25
COLHER SOBREMESSA PARA FESTA Descartável- pacote com 100 
unidades

UND
30 20 50 100

26
COLHER REFEIÇÃO PARA FESTA d Descartável - pacote com 100 
unidades

UND
30 20 50 100

27

COPO DESCARTÁVEL 50ML Polipropileno, com capacidade mínima 
para 50 ml, acondicionado em pacotes contendo 100 copos, invioláveis, 
com peso mínimo de 220g, sendo que os pacotes devem estar protegidos 
em caixa de papelão resistente. Deverá constar expressamente e de 
forma indelével em cada pacote a quantidade do mesmo bem como a 
capacidade de cada copo e seu peso mínimo. Cada copo deve conter 
gravado de forma indelével em relevo marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230 e 
capacidade do copo. Os copos deverão estar em conformidade com a 
norma técnica 14.865/2002. Caixa com 25 pacotes de 100 unidades, na 
cor transparente.

100 100 500 700

Secretário Municipal de
Saúde e Saneamento

Decreto M un ic -ia l 002/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

28

COPO DESCARTÁVEL 180ML Polipropileno, com capacidade 
mínima para 180 ml, acondicionado em pacotes contendo 100 copos, 
invioláveis, com peso mínimo de 220g, sendo que os pacotes devem 
estar protegidos em caixa de papelão resistente. Deverá constar 
expressamente e de forma indelével em cada pacote a quantidade do 
mesmo bem como a capacidade de cada copo e seu peso mínimo. Cada 
copo deve conter gravado de forma indelével em relevo marca ou 
identificação do fabricante, símbolo de identificação do fabricante, 
símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 
13230 e capacidade do copo. Os copos deverão estar em conformidade 
com a norma técnica 14.865/2002. Caixa com 25 pacotes de 100 
unidades, na cor transparente.

cx

2500 1000 6500 10000

29
Corda de nylon para varal Produzidas a partir do uso de Polietileno 90%, 
Polipropileno 10% e Pigmento. Produto não perecível. Não Tóxico. 
Pacote com 10m

UND
10 30 30 70

30 Creme dental com flúor, em pasta, com 180 g. UND 50 - 200 250
31 Creme para cabelo - 300 ml UND 80 - - 80
32 Creolina 500ml Un 20 36 216 272

33

Desinfetante (embalag. C/ 2 lts) - germecida, pronto uso, original do 
fabricante, com registro no ministério da saúde, químico responsável, 
data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

Fras

2400 300 4000 6700

34 Desodorizador de ambiente (bom ar) - 360 ml Un 100 20 100 220

35

DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE, neutro, em creme, sem 
perfume, composto por: agua demineralizada, edta propilenoglicol, 
triclosan, metilparabeno, propilparabeno, álcool cetilico, álcool 
cetoestarilico etoxilado, monoestearato de glicerila e cloridroxido de 
aluminio. COM
APROXIMADAMENTE 55 gramas

UND

50 - - 50

Claudia F m  x fe n m '& L _ .
Secretária Municipal de

Saúde e Saneamento
Decretr, Municiai 002 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

36

Detergente líquido- 500 ml- neutro, pronto uso, biodegradável, original 
do fabricante, com registro do ministério da saúde, químico responsável, 
data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

Un

1200 350 2000 3550

37 Escova de cabelo para adulto Un 15 - - 15
38 H Escova de dente macia Un 100 - - 100
39 Escova de lavar roupa Un 12 - 50 62

40
Escova lavar mamadeiras- 30 cm de comprimento, com cerdas de nylon 
macias e duráveis, sua composição deve ser a base de polipropileno e 
nylon.

Un
- - 40 40

41 Esponja de aço (pct. C/ 8 unid) Pc - - 1050 1050

42
Esponja dupla face- pacote com 3 unidades, de fibra sintética, para uso 
geral de limpeza, medindo 7cm x 1 lcmx 2,2cm, com informações da 
composição e fabricante em embalagem original.

Pc
- 700 2950 3650

43 Esponja para banho / infantil Un - - 100 100

44
Esponja para banho, de espuma poliuretana e fibra poliester com talco, 
anti alérgico, formato oval, com dupla face, sendo mais apera , 
medi9dno aproximadamente 13 cm x 9cm

UND
- - 60 60

45 Filtro para café n° 103 cx com 30 unidade UND 500 100 800 1400
46 Flanela para limpeza (40 x 60) Un 100 50 300 450
47 Fosforo, maço com 10 un (40 palitos) cx 250 100 500 850
48 GARFO DE REFEIÇÃO PARA FESTA Pacote com 50 unidades UND 50 20 100 170
49 GARRAFA TÉRMICA Material inox, capacidade de l,81t, UND 25 10 50 85
50 GARRAFA TÉRMICA Material inox, capacidade de 51t, 2 3 5 10

51
GUARDANAPO DE PAPEL Material celulose , largura 22 cm, 
comprimento 22 cm, cor branca, tipo folhas duplas, branca e texturizada, 
pacote com 50 unidades

Pacote
50 20 800 870

pi' J; Al,Ucniaia rnpo teraanaes oouza
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

52
Haste Flexível de plástico com algodões em suas pontas, cixa no no 
mínimo 75 unidades

Un
- - 70 70

53 Inseticida 300 ml spray UND 100 50 200 350
54 Lenço Umidecido balde com 450 unidade UND 50 0 200 250

55
Limpador desengordurante com 550 ml - multiuso, concentrado, para 
limpeza pesada, acondicionado em frascos de 550 ml, registro na anvisa, 
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

UND
50 - 900 950

56 Limpa Vidro - liquido, icilor frasco com gatilho - 500ml 100 20 200 320

57
Lixeira de plástico com tampa capacidade de 1001. Medidas :diâmetro : 
51cm altura:69cm capacidade : 100 litros cores disponivéis: preto 
materiais utilizados : plástico polipropileno.

und
10 10 25 45

58
Lustra móveis - 500 ml produto com silicone fragrancia suave registro 
ANVSA validade mínima 12 meses a contar da data da entrega

Und
20 10 100 130

59
Luva de látex natural antiderrapante, anatômica, forro 100% algodão, 
para serviços gerais de limpeza, tamanho g, original de fábrica, com ca 
do ministério do trabalho, embalagem lacrada data de fabricação.

Par
40 100 200 340

60 Luva emborrachada tam m (par) Par 12 36 90 138
61 Luva emborrachada tam p (par) ^ Cx 12 36 90 138

62
Mangueira para jardim com 30 metros diâmetro interno 3/4 parede de 
2mm

Un
10 5 18 33

63
Mangueira para jardim com 50 metros diâmetro interno 3/4 parede de 
2mm

Pacote
5 5 18 28

64
Mascara descartável de TNT com elástico (pacote com 100 unidades) Un

10 5 20 35

65
Pá de lixo plástica com cabo em madeira 90 cm . Dimensões (c x 1 x a): 
25.00 x 22.00 x 9.00 centímetros.

Pc
10 20 50 80

7
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66 Palha de aço pacote 12 12 216 240
67 Pano de chão ( saco alvejado) medindo 60 x 80 Un 120 72 480 672
69 Pano de copa (40 x 66 cm), em algodão. UND 180 100 432 712
68 PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5 rolo Unidade 20 - 80 100

70

Papel higiênico, branco, macio, sem perfume, picotado e gofrado ou 
texturizado, 100% fibra celulósica, folha simples, rolo com 30x10 cm, 
embalagem plástica, original do fabricante, com composição, data de 
fabricação e de validade estampada na embalagem.

Rolo

7000 5000 24000 36000

71
PAPEL FILME DE PVC; plástico; transparente; para envolver; proteger; 
conservar; 28cm de espessura; rolo com 30 metros.

Pacote 12 12 24 48

72

TOALHA PAPEL 23X22 CM Inter folhas natural, 100% celulose 
virgem sem perfume, na cor branca sendo que cada rolo contem 60 
folhas duplas, medindo 23x22 cm cada folha, com dupla folha picotada 
texturizada. Pacote com 2 rolos

pacote

30 50 200 280

73 PILHA PALITO aaa-alcalina pacote com unidades Un - - 80 80
74 Pente para piolho Un 20 - 20 40
75 PRATO DESCARTAV. TAMANHO MEDIO - pacote com 10 unidades Pacote 100 30 150 280
76 PRATO DESCARTÁVEL SOBREMESSA Pacote com 10 unidades Un 50 20 100 170

77
Prendedor de roupa- embalagem com 12 unidades, produto atóxico, 
material plástico com formato anatômico.

Un
20 - 24 44

78 Refil para rodo de 40 cm - UND 12 12 100 124
79 Refil para rodo de 60 cm - 3 a 3cf UND 12 12 300 324
80 Refil para rodo de 80 cm UND 12 12 36 60

81
Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de rosca borracha reforçada 
dulpa, medindo 60 cm, cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m.

kg
30 50 72 152

!<í)
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83
Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de rosca borracha reforçada 
dulpa, medindo 80 cm, cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m.

UND
10 50 36 96

84

Sabão em barra- 200gr, embalagem com 5 unidades, composição: sódio, 
glicerina, branqueador ótico, sais inorgânicos, carbonato de cálcio e 
água. A embalagem deve conter todas as informações exigidas por lei e 
paresentar notificação junto a agência nacional de vigilância sanitária.

Un

50 20 500 570

85

Sabão em pó -  tipo omo/tixan ypé ou similar, concentrado para lavagem 
de roupa e limpeza geral (embalagem sacos plásticos comi kg) 
composição química: tensoativos aniônicos, carbonatos, polifosfatos, 
agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância.
Principio ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio ou acido 
dodecilbenzeno sulfônico linear a 90%. Ph (1%) aproximadamente entre 
10,50 a 1 l,50g/l, aparência: pó homogêneo azulado, possuir nível de 
espuma controlado para redução de enxagues, e deixar a roupa com 
aroma agradável. Fabricante devera ter laudos e certificado das 
embalagens. Litros, embalagem certificada pelo imetro, fabricante 
devera ter laudo ou fichas técnicas de especificação do produto, ficha de 
informações sobre a segurança de produtos químicos, registros ou 
notificações da legislação vigente no ministério da saúde e anvisa para 
produtos e embalagens. Data de fabricação, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e cnpj do fabricante deverão 
constar visivelmente na embalagem.

Un

150 2100 2500 4750

86

Sabonete em barra 90g- com glicerina, fragância diversas, 
acondicionado em embalagem original do fabricante, com registro no 
ministério da saúde, informações do fabricante e composição estampada 
na embalagem.

UND

100 50 100 250

Claudia Fád^fem ndes í
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87
SABONETE LÍQUIDO para limpeza das mãos com ação antibacteriana. 
com agente antibacteriano 2,4,4’- tricloro-2’- hidroxydiphenyl ether. 
Unidade com 200 ml

Fd
60 30 200 290

88
SABONETE LÍQUIDO para limpeza das mãos com ação antibacteriana. 
com agente antibacteriano 2,4,4’- tricloro-2’- hidroxydiphenyl ether. 
galão de 5 1

Fd
100 50 150 300

89 Saco de lixo reforçado -100 1 (fd d  100 unidades) pacote - 900 2200 3100
90 Saco de lixo reforçado - 60 1 (fd d  100 unidades) - 2120 2120
91 Saco de lixo reforçado - 30 1 (fd d  100 unidades) pacote - 900 1120 2020
92 Saco plástico transparente 30 x 40 d  100 pacote - - 60 60
93 Saco de lixo reforçado - 20 1 (fd d  100 unidades) pavote - - 200 200
94 Saco plástico transparente 82 x 49 d  100 pacote - - 20 20

95
Saquinhos de papel para pipoca, liso, pacote com 50 unidades, dimensão 
7,5cm 13cm

pacote
- - 150 150

96
Saquinhos de plástico para Hot dog, pcote com 50 unidade, 20cm x 12 
cm

pacote
- - 400 400

97
Soda Cáustica em escamas. Composição: hidróxido 
de sódio, carbonato de sódio e cloreto de 
sódio.Embalagem com 1 kg.

Un
- - 50 50

98

Saponaceo em pó- embalagem com 300 gramas, original do fabricante, 
com registro do ministério da saúde, químico responsável, indicação do 
uso, composição, data de fabricação, validade e informações do 
fabricante estampado na embalagem.

UND

- - 520 520

99
Shampoo mata piolho infantil-lOOml, produto dermatologicamente 
testado, original de fábrica, com data de fabricação e prazo de validade 
estampados na embalagem.

Un
- - 20 20

10
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100
Shampoo p/ cabelo- 500 ml, suave, neutro, antialérgico, acondicionado 
em embalagem original do fabricante, contendo informações do 
fabricante estampado na embalagem.

Un
10 - 550 560

101
Touca para cabelo, descartável, de tnt, selo com informação do 
fabricante e da composição do produto. Pacote com 100 unidades.

UND
20 - 20 20

102
Vassoura de nylon- 22 cm-com cerdas macias plástico, cabo de madeira 
com comprimento mínimo de 1,10m.

UND
- - 360 360

103
Vassoura de pelo- 30cm x 4,5cmx3,5cm, com cerdas de nylon, cabo de 
madeira com comprimento mínimo de 1,10m, para uso doméstico.

UND
- 120 300 420

104
Vassoura de piaçava, medindo no mínimo 20 x 3 cm, cabo de madeira 
com 1,10 m.

UND
- 10 320 330

105

Vassoura sanitaria plastica, com suporte, cerdas de nylon circulares, 
embalagem com uma escova sanitária confeccionada em plástico branco, 
com dimensões de 34,5 x 12 cm

UND

- - 250 250

106
Vassoura Limpa Teto bola plástica 18 cm diâmetro com cabo extensor 
de 105 cm

UND
- - 45 45

107
Vassoura metálica (tipo rasteio) 22 dentes com cabo de 1,2 m (minimo) UND

10 10 30 50

108 Veneno Para cupim, pacote com 1 kg UND - - 50 50
109 Veneno para formiga pacote de 1 kg UND - - 50 50
110 Saco Branco para lixo infectante -100  litros UND - 200 800 1000
111 Saco Branco para lixo infectante -15  litros UND - 200 2800 3000
112 Saco Branco para lixo infectante - 30 litros UND - 200 2800 3000
113 Saco Branco para lixo infectante - 50 litros UND - 200 ft 2800 3000

, a
Claudia l
Secretánd ]

1Fernandes Souza
; Municipal de

Saúde e Saneamento
Decreto Municnal 002/2020
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NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

114 saco para lixo hospitalar - 50 litros UND - - 3000 3000
115 saco para lixo hospitalar -100 litros UND - - 3000 3000
116 Caixa térmica 30 litros UND - 35 - 35

FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

PAB -  19-SESAU, 02-FMS, 2.083 -  83 e 84.

MAC -  19-SESAU, 02-FMS, 2.096 -  166 e 167.

VIG -  19-SESAU, 02-FMS, 2.109 -  231 e 232.

'jD L r& p ri

Cláudia FrancaJlernandes Souza 
Secretária Mümcipal de Saúde

Claudia Franco Fernandes S o m
beeretoria Municipal de 

1 /  SQude e oaneamerto
U /  Uecrefo Municnal 002/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente estudo preliminar tem por objeto futura aquisição de materiais de 

limpeza com a finalidade de atender as unidades de saúde de Aquidauana, na 

manutenção da limpeza e higienização dos ambientes, assim como promover a higiene 

básica dos integrantes do CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial bem como as 16 

Estratégias de Saúde da Família que, realizam o acolhimento dos usuários do SUS 

(Sistema Único de Saúde), procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, 

base para os procedimentos administrativos dos Agentes Comunitários de Saúde. Além 

das estruturas onde são realizados os atendimentos à população na Atenção Primária à 

saúde, visamos atender os programas ligados à Secretaria Municipal de Saúde de 

Aquidauana, tendo em vista os serviços desenvolvidos pelas: Média e Alta 

Complexidade - Centro de Atenção Psicossocial -  CAPS II; Atenção Primária à Saúde - 

programas Hipertensão, Diabetes, Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde Mental, 

Antitabagismo, Saúde Bucal, Saúde do Idoso e; Vigilância em Saúde -  Vigilância 

Sanitária, Centro de Controles de Vetores e Zoonoses

As Unidades que serão beneficiadas com a futura aquisição de materiais de 

limpeza são: ESF João André Madsen, ESF Tiago Bogado, ESF José Vória, ESF 

Cláudio Fernando Estella, ESF Nova Aquidauana, ESF Izaura Baes, ESF Fabio Dutra, 

ESF Elciria Rita Brandes Garcia, ESF Guanandy, ESF Vila Trindade, ESF Cândido 

Pinheiro Filho, ESF João Jorge Carneiro. ESF Hilda Pereira, ESF Cipolandia, ESF 

Modesto Pereira , ESF CAMISÃO (Postos de Saúde Camisão e Piraputanga) e Centro 

de Especialidade Odontológica Waldir Ravaglia, Controle de Vetores e Zoonoses, 

Vigilância Sanitária, Laboratório Municipal, Centro de Especialidades Médicas, Centro 

Regional de Reabilitação.

Na Atenção Primária à Saúde são atendidos em média 512 pacientes diariamente 

em consultas médicas e de enfermagem em todo o município. Já as ações de Média #
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complexidade temos o CAPS II que atende uma média de 200 pacientes que frequentam 

a referida unidade de saúde mensalmente, sendo desenvolvidas atividades físicas, saúde 

mental, consultas médicas psiquiátrica, psicológica, de assistência social e oficinas 

terapêuticas. Os pacientes chegam às 07 horas da manhã e saem em tornos das 17 horas, 

onde são servidas diariamente 03 (três) refeições diariamente. O Centro de 

Especialidades Médicas, Centro Regional de Reabilitação, Centro de Especialidades 

Odontológicas e Centro de Saúde da Mulher atende em cerca de 300 pacientes 

diariamente em suas diversas especialidades, como consultas médicas especializadas, 

consultas em psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição e 

consultas odontológicas especializadas.

Partindo-se das ações que serão desenvolvidas pelos setores ligados à Secretaria 

Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, faz-se necessária abertura de 

processo para futura aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas de 

saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para os servidores 

participantes e envolvidos nas ações programadas para o ano de 2020.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Faz-se necessária a abertura de processo para futura aquisição de materiais de 

limpeza para atender na manutenção da limpeza e higienização dos ambientes nos 

programas de saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, tendo como 

base os atendimentos diários e atividades desenvolvidas com os usuários do Sistema 

Único de Saúde -  SUS.

Como rege a Lei n°. 8.666/93, a aquisição de materiais de limpeza para todas as 

a secretaria municipal de saúde tem natureza continuada, sendo necessária a realização 

de procedimento licitatório anualmente. A aquisição de materiais de limpeza são 

necessários para atender demanda de servidores que trabalharão nas ações supracitadas 

e em outros serviços da zona rural onde não há condições de deslocamento de volta a
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seus lares para fazerem as refeições e, aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde 

em atividade nos eventos promovidos pelos núcleos e coordenações, além de 

alimentação diária para os pacientes do CAPS 11.

O fornecimento será de natureza continuada e a vigência contratual deverá ser de 

12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA REQUERIDA

Para a definição do quantitativo a ser adquirido utilizou-se como parâmetro as 

solicitações encaminhadas pelas coordenações de Atenção Primária à Saúde, Média e 

Alta Complexidade e Vigilância em Saúde, bem como, processo de licitação anterior. 

Seguem abaixo quantitativo estimado para eventual futura aquisição:

N ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO UNID MAC VIG PAB TOTAL

1

Absorvente higiênico, macio, normal, com 
impermeabilização em um dos lados, sem abas, 
atóxico em contato com a pele, acondicionado 
em embalagem original do fabricante, pacote 
com 8 unidades, com a especificação dos 
componentes, informações do fabricante e 
registro no ministério da saúde.

Pc 50 - 150 200

2
Acetona, acetona, é um composto orgânico de 
fórmula química CH3(CO)CH3, embalagem 200 
ml.

Und 50 - - 50

3
Agua sanitária - composição: hipoclorito de 
sódio e água; princípio ativo: hipoclorito de 
sódio; teor de cloro ativo: 2,0 a 2,5% p/p.(21ts)

Un 200 200 4500 4900

4

Álcool etílico, líquido, embalagem plástica com 
1000 ml, 46 inpm, uso doméstico, pronto para 
uso, original de fábrica, embalagem lacrada, com 
registro no ministério da saúde, validade e 
informações do fabricante estampas no rótulo do 
produto.

Un 300 300 500 1100

5
Álcool gel - gel a base de álcool para 
higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem 
enxágue; composição: álcool etílico, polímero

Lit 150 100 300 550
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carboxílico, neutralizante, umectante, 
conservante, quelante e água deionizada. Prazo 
de validade: 24 meses a partir da data de 
fabricação / (embalag. 1000 ml)

6

Amaciante de roupas- com validade de 6 meses 
no mínimo, armazenados em frascos plásticos de 
02 litros, sendo os mesmos opacos, resistentes e 
com tampa para evitar vazamentos. Quanto a 
rotulagem, esta deverá atender todas as 
informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a anvisa.

Un 50 - 200 25<)

7

APARELHO PARA BARBEAR 
DESCARTÁVEL, em plástico com 2 laminas 
paralelas, apresenta cabo emborrachado com 
textura antideslizante, fita lubricante, cabeça 
movei que se adapta aos contornos do rosto.

UND 100 - 100 20<)

8 Avental para merenda de napa UND 10 - 40 50

9

Barragem Veneno, concentrado emulsionável 
contendo alfa-ciano 3 fenoxobenzil-2,2-dimetil- 
3-(2,2-diclorovinil) - cicloopropano carboxilato 
(cipermetrina)

UND - - 60 60

10 Balde de plástico - 20 litros Un 20 20 100 140
11 Balde de plástico - 30 litros UND 20 20 100 140

12 Bobina picotada de saco plástico - 5 kg (c/ 500 
unid)

Un - - 50 50

13
Borracha de Panela de Pressão (vedação) panela 
com capacidade para 4,5 litros UND 10 - - 10

14 Borracha de Panela de Pressão (vedação) panela 
com capacidade para7 litros UND 10 - - 10

15
Bota de borracha, cano médio / branca (do n° 35 
ao 44)

Par 5 60 100 165

16 Brilha alumínio (500 ml) Un 50 20 350 4219

17

Capa de chuva unissex, tecido é fino e 
impermeável e, com capuz com ajustes frente e 
costas, visor transparente para facilitar a visão 
periférica e pode ser usado sobre o capacete. 
Com recorte frontal

UND - 60 100 161D

18

Cera líquida, vermelha, auto brilho, com 850 ml, 
pronto para uso, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade.

UND 50 - 80 13 D
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1

composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

19

Cera líquida, incolor, auto brilho, com 850 ml, 
pronto para uso, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

Un 50 30 500 580

20 Cesto De Lixo Com Pedal 18 1 UND 10 10 50 70

21 Cesto de lixo, plástico com tampo, capacidade 20 
lt

UND - - 10 10

22 Cesto de lixo, plástico, com capacidade para 50 
litros

Un - - 30 30

23
Cesto de lixo, plástico, com capacidade para 100 
litros

UND - - 38 38

24
COADOR DE PANO GDE. Sem aste, em tecido 
flanela com costura dupla, grande

UND 12 36 120 168

25
COLHER SOBREMESSA PARA FESTA 
Descartável- pacote com 100 unidades

UND 30 20 50 100

26 COLHER REFE1CAO PARA FESTA d 
Descartável - pacote com 100 unidades UND 30 20 50 100

27

COPO DESCARTÁVEL 50ML Polipropileno, 
com capacidade mínima para 50 ml, 
acondicionado em pacotes contendo 100 copos, 
invioláveis, com peso mínimo de 220g, sendo 
que os pacotes devem estar protegidos em caixa 
de papelão resistente. Deverá constar 
expressamente e de forma indelével em cada 
pacote a quantidade do mesmo bem como a 
capacidade de cada copo e seu peso mínimo. 
Cada copo deve conter gravado de forma 
indelével em relevo marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do material 
para reciclagem conforme NBR 13230 e 
capacidade do copo. Os copos deverão estar em 
conformidade com a norma técnica 14.865/2002. 
Caixa com 25 pacotes de 100 unidades, na cor 
transparente.

100 100 500 700

28
COPO DESCARTÁVEL 180ML Polipropileno, 
com capacidade mínima para 180 ml,

cx 2500 1000 6500 10000
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acondicionado em pacotes contendo 100 copos, 
invioláveis, com peso mínimo de 220g, sendo 
que os pacotes devem estar protegidos em caixa 
de papelão resistente. Deverá constar 
expressamente e de forma indelével em cada 
pacote a quantidade do mesmo bem como a 
capacidade de cada copo e seu peso mínimo. 
Cada copo deve conter gravado de forma 
indelével em relevo marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do material 
para reciclagem conforme NBR 13230 e 
capacidade do copo. Os copos deverão estar em 
conformidade com a norma técnica 14.865/2002. 
Caixa com 25 pacotes de 100 unidades, na cor 
transparente.

29

Corda de nylon para varal Produzidas a partir do 
uso de Polietileno 90%, Polipropileno 10% e 
Pigmento. Produto não perecível. Não Tóxico. 
Pacote com 10m

UND 10 30 30 70

30 Creme dental com flúor, em pasta, com 180 g. UND 50 - 200 250
31 Creme para cabelo - 300 ml UND 80 - - 80
32 Creolina 500ml Un 20 36 216 272

33

Desinfetante (embalag. C/ 2 lts) - germecida, 
pronto uso, original do fabricante, com registro 
no ministério da saúde, químico responsável, 
data de fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na 
embalagem.

Fras 2400 300 4000 6700

34 Desodorizador de ambiente (bom ar) - 360 ml Un 100 20 100 221

35

DESODORANTE ANT1TRANSP1RANTE, 
neutro, em creme, sem perfume, composto por: 
agua demineralizada, edta propilenoglicol, 
triclosan, metilparabeno, propilparabeno, álcool 
cetilico, álcool cetoestarilico etoxilado, 
monoestearato de glicerila e cloridroxido de 
alumínio. COM
APROXIMADAMENTE 55 gramas

UND 50 - - 50

36
Detergente líquido- 500 ml- neutro, pronto uso, 
biodegradável, original do fabricante, com 
registro do ministério da saúde, químico

Un 1200 350 2000 3550
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responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

37 Escova de cabelo para adulto Un 15 - - 15
38 Escova de dente macia Un 100 - - 100
39 Escova de lavar roupa Un 12 - 50 62

40

Escova lavar mamadeiras- 30 cm de 
comprimento, com cerdas de nylon macias e 
duráveis, sua composição deve ser a base de 
polipropileno e nylon.

Un - - 40 40

41 Esponja de aço (pct. C/ 8 unid) Pc - - 1050 105(

42

Esponja dupla face- pacote com 3 unidades, de 
fibra sintética, para uso geral de limpeza, 
medindo 7cm x 1 lcmx 2,2cm, com informações 
da composição e fabricante em embalagem 
original.

Pc - 700 2950 365(

43 Esponja para banho / infantil Un - - 100 100

44

Esponja para banho, de espuma poliuretana e 
fibra poliester com talco, anti alérgico, formato 
oval, com dupla face, sendo mais apera , 
medi9dno aproximadamente 13cm x 9cm

UND - - 60 60

45 Filtro para café n° 103 cx com 30 unidade UND 500 100 800 140(
46 Flanela para limpeza (40 x 60) Un 100 50 300 450
47 Fosforo, maço com 10 un (40 palitos) cx 250 100 500 850

48 GARFO DE REFE1CAO PARA FESTA Pacote 
com 50 unidades UND 50 20 100 170

49 GARRAFA TÉRMICA Material inox, 
capacidade de l,81t, UND 25 10 50 85

50 GARRAFA TÉRMICA Material inox, 
capacidade de 51t, 2 3 5 10

51

GUARDANAPO DE PAPEL Material celulose , 
largura 22 cm, comprimento 22 cm, cor branca, 
tipo folhas duplas, branca e texturizada, pacote 
com 50 unidades

Pacote 50 20 800 870

52 Haste Flexível de plástico com algodões em suas 
pontas, cixa no no minimo 75 unidades Un - - 70 70

53 Inseticida 300 ml spray UND 100 50 200 350
54 Lenço Umidecido balde com 450 unidade UND 50 0 200 250

55 Limpador desengordurante com 550 ml - 
multiuso, concentrado, para limpeza pesada, UND 50 - 900 950
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acondicionado em frascos de 550 ml, registro na 
anvisa, validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega.

56
Limpa Vidro - liquido, icilor frasco com gatilho - 
500ml

100 20 200 320

57

Lixeira de plástico com tampa capacidade de 
1001. Medidas :diâmetro : 51 cm altura:69cm 
capacidade : 100 litros cores disponivéis: preto 
materiais utilizados : plástico polipropileno.

und 10 10 25 45

58
Lustra móveis - 500 ml produto com silicone 
fragrancia suave registro ANVSA validade 
mínima 12 meses a contar da data da entrega

Und 20 10 100 130

59

Luva de látex natural antiderrapante, anatômica, 
forro 100% algodão, para serviços gerais de 
limpeza, tamanho g, original de fábrica, com ca 
do ministério do trabalho, embalagem lacrada 
data de fabricação.

Par 40 100 200 340

60 Luva emborrachada tam m (par) Par 12 36 90 138
61 Luva emborrachada tam p (par) Cx 12 36 90 138

62
Mangueira para jardim com 30 metros diâmetro 
interno 3/4 parede de 2mm

Un 10 5 18 33

63
Mangueira para jardim com 50 metros diâmetro 
interno 3/4 parede de 2mm

Pacote 5 5 18 28

64 Mascara descartável de TNT com elástico 
(pacote com 100 unidades)

Un 10 5 20 35

65
Pá de lixo plástica com cabo em madeira 90 cm . 
Dimensões (c x 1 x a): 25.00 x 22.00 x 9.00 
centímetros.

Pc 10 20 50 80

66 Palha de aço pacote 12 12 216 24C
67 Pano de chão ( saco alvejado) medindo 60 x 80 Un 120 72 480 672
69 Pano de copa (40 x 66 cm), em algodão. UND 180 100 432 712
68 PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5 rolo Unidade 20 - 80 10C

70

Papel higiênico, branco, macio, sem perfume, 
picotado e gofrado ou texturizado, 100% fibra 
celulósica, folha simples, rolo com 30x10 cm, 
embalagem plástica, original do fabricante, com 
composição, data de fabricação e de validade 
estampada na embalagem.

Rolo 7000 5000 24000 36000

71 PAPEL FILME DE PVC; plástico; transparente; 
para envolver; proteger; conservar; 28cm de

Pacote 12 12 24 48
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espessura; rolo com 30 metros.

72

TOALHA PAPEL 23X22 CM Inter folhas 
natural, 100% celulose virgem sem perfume, na 
cor branca sendo que cada rolo contem 60 folhas 
duplas, medindo 23x22 cm cada folha, com 
dupla folha picotada texturizada. Pacote com 2 
rolos

pacote 30 50 200 28C

73
PILHA PALITO aaa-alcalina pacote com 
unidades

Un - - 80 80

74 Pente para piolho Un 20 - 20 40

75 PRATO DESCARTAV. TAMANHO MEDIO - 
pacote com 10 unidades Pacote 100 30 150 28C

76
PRATO DESCARTÁVEL SOBREMESSA 
Pacote com 10 unidades

Un 50 20 100 17Í

77
Prendedor de roupa- embalagem com 12 
unidades, produto atóxico, material plástico com 
formato anatômico.

Un 20 - 24 44

78 Refil para rodo de 40 cm - UND 12 12 100 124
79 Refil para rodo de 60 cm - UND 12 12 300 324
80 Refil para rodo de 80 cm UND 12 12 36 60

81
Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de 
rosca borracha reforçada dulpa, medindo 60 cm, 
cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m.

kg 30 50 72 152

83
Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de 
rosca borracha reforçada dulpa, medindo 80 cm, 
cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m.

UND 10 50 36 96

84

Sabão em barra- 200gr, embalagem com 5 
unidades, composição: sódio, glicerina, 
branqueador ótico, sais inorgânicos, carbonato de 
cálcio e água. A embalagem deve conter todas as 
informações exigidas por lei e paresentar 
notificação junto a agência nacional de vigilância 
sanitária.

Un 50 20 500 57(

85

Sabão em pó -  tipo omo/tixan ypé ou similar, 
concentrado para lavagem de roupa e limpeza 
geral (embalagem sacos plásticos comi kg) 
composição química: tensoativos aniônicos, 
carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, 
enzima branqueador, corante, fragrância. 
Principio ativo: alquil benzeno sulfonato de 
sódio ou acido dodecilbenzeno sulfônico linear a

Un 150 2100 2500 4750
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90%. Ph (1%) aproximadamente entre 10,50 a 
1 l,50g/l, aparência: pó homogêneo azulado, 
possuir nível de espuma controlado para redução 
de enxagues, e deixar a roupa com aroma 
agradável. Fabricante devera ter laudos e 
certificado das embalagens. Litros, embalagem 
certificada pelo imetro, fabricante devera ter 
laudo ou fichas técnicas de especificação do 
produto, ficha de informações sobre a segurança 
de produtos químicos, registros ou notificações 
da legislação vigente no ministério da saúde e 
anvisa para produtos e embalagens. Data de 
fabricação, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e 
cnpj do fabricante deverão constar visivelmente 
na embalagem.

86

Sabonete em barra 90g- com glicerina, fragância 
diversas, acondicionado em embalagem original 
do fabricante, com registro no ministério da 
saúde, informações do fabricante e composição 
estampada na embalagem.

UND 100 50 100 25()

87

SABONETE LÍQUIDO para limpeza das mãos 
com ação antibacteriana. com agente 
antibacteriano 2,4,4’- tricloro-2’- 
hidroxydiphenyl ether. Unidade com 200 ml

Fd 60 30 200 29()

88

SABONETE LÍQUIDO para limpeza das mãos 
com ação antibacteriana. com agente 
antibacteriano 2,4,4’- tricloro-2’- 
hidroxydiphenyl ether. galão de 5 1

Fd 100 50 150 30()

89 Saco de lixo reforçado - 100 1 (fd d  100 
unidades) pacote - 900 2200 3100

90 Saco de lixo reforçado - 60 1 (fd c/ 100 unidades) - 2120 2120
91 Saco de lixo reforçado - 30 1 (fd c/ 100 unidades) pacote - 900 1120 2020
92 Saco plástico transparente 30 x 40 c/ 100 pacote - - 60 60
93 Saco de lixo reforçado - 20 1 (fd c/ 100 unidades) pavote - - 200 200
94 Saco plástico transparente 82 x 49 c/ 100 pacote - - 20 20

95 Saquinhos de papel para pipoca, liso, pacote com 
50 unidades, dimensão 7,5cm 13cm pacote - - 150 150

96 Saquinhos de plástico para Hot dog, pcote com 
50 unidade, 20cm x 12 cm pacote - - 400 400

97 Soda Cáustica em escamas. Composição: UND - - 401)
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hidróxido, de sódio, carbonato de sódio e cloreto 
de sódio.Embalagem com 1 kg.

98

Saponaceo em pó- embalagem com 300 gramas, 
original do fabricante, com registro do ministério 
da saúde, químico responsável, indicação do uso, 
composição, data de fabricação, validade e 
informações do fabricante estampado na 
embalagem.

UND - - 520 52(

99

Shampoo mata piolho infantil-lOOml, produto 
dermatologicamente testado, original de fábrica, 
com data de fabricação e prazo de validade 
estampados na embalagem.

Un - - 20 20

100

Shampoo p/ cabelo- 500 ml, suave, neutro, 
antialérgico, acondicionado em embalagem 
original do fabricante, contendo informações do 
fabricante estampado na embalagem.

Un 10 - 550 56(

101
Touca para cabelo, descartável, de tnt, selo com 
informação do fabricante e da composição do 
produto. Pacote com 100 unidades.

UND 20 - 20 20

102
Vassoura de nylon- 22 cm-com cerdas macias 
plástico, cabo de madeira com comprimento 
mínimo de 1,10m.

UND - - 360 36()

103

Vassoura de pelo- 30cm x 4,5cmx3,5cm, com 
cerdas de nylon, cabo de madeira com 
comprimento mínimo de 1,10m, para uso 
doméstico.

UND - 120 300 42()

104 Vassoura de piaçava, medindo no mínimo 20 x 3 
cm, cabo de madeira com 1,10 m.

UND - 10 320 33()

105

Vassoura sanitaria plastica, com suporte, cerdas 
de nylon circulares, embalagem com uma escova 
sanitária confeccionada em plástico branco, com 
dimensões de 34,5 x 12 cm

UND - - 250 25()

106 Vassoura Limpa Teto bola plástica 18 cm 
diâmetro com cabo extensor de 105 cm UND - - 45 45

107 Vassoura metálica (tipo rasteio) 22 dentes com 
cabo de 1,2 m (minimo)

UND 10 10 30 50

108 Veneno Para cupim, pacote com 1 kg UND - - 50 50
109 Veneno para formiga pacote de 1 kg UND - - 50 50
110 Saco Branco para lixo infectante - 100 litros UND - 200 800 1000
111 Saco Branco para lixo infectante - 15 litros UND - 200 2800 3000
112 Saco Branco para lixo infectante - 30 litros UND - 200 2800 3000
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113 Saco Branco para lixo infectante - 50 litros UN D - 200 2800 3000
114 saco para lixo hospitalar - 50 litros UND - - 3000 3000
115 saco para lixo hospitalar - 100 litros UND - - 3000 3000
116 Caixa térmica 30 litros UND - 35 - 35

Pela execução do objeto dos materiais acima listados, a Secretaria Municipal de 

Saúde efetuará os pagamentos à contratada, mediante apresentação de nota fiscal, 

acompanhada de comprovante de regularidade junto ao FGTS, Trabalhista, União, 

Estado e Municipio. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após o 

recebimento definitivo do objeto e da respectiva nota fiscal da licitação pela contratante. 

As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento.

Aquidauana/MS, 13 de fevereiro de 2020.
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CA. N° 12/2020/COMPRAS-SESAU
Aquidauana/MS, 11 de janeiro de 2020.

DE: Cláudia Franco Fernandes Souza
Secretária Municipal de Saúde de Saneamento

PARA: Antônio Carlos da Costa Marques 
Secretária Municipal de Finanças

ASSUNTO: Gêneros Alimenticios

OBJETO: Solicitação de abertura de processo para futura aquisição de gêneros 

alimentícios para atender os programas de saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde e 

Saneamento.

FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

PAB - 19-SESAU, 02-FMS, 2.083 -  83 e 84.

MAC -  19-SESAU, 02-FMS, 2.096 -  166 e 167.

V IG - 19-SESAU, 02-FMS, 2.109-231 e 232.

JUSTIFICATIVA: Futura aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas 
ligados à Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana, tendo em vista os serviços 
desenvolvidos pelas: Média e Alta Complexidade - Centro de Atenção Psicossocial -  
CAPS II; Atenção Primária à Saúde - programas Hipertensão, Diabetes, Saúde da Mulher, 
Saúde do Flomem, Saúde Mental, Antitabagismo, Saúde Bucal, Saúde do Idoso e; 
Vigilância em Saúde -  Vigilância Sanitária, Centro de Controles de Vetores e Zoonoses, 
conforme materiais descritos no anexo 1.
LOCAL DE ENTREGA: Depósito da Prefeitura de Aquidauana. Endereço: Rua Estevão 
Alves Corrêa, n°1763, Bairro Alto.
CEP: 79200-000. Aquidauana - MS
PRAZO DE ENTREGA: até 05 (cinco) dias úteis.

PRAZO DE PAGAMENTO: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal -  atestada pelo 

fiscal de contrato e servidor que recebeu os materiais.

PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO: 12 Meses.

GESTOR: Cláudia Franco Fernandes Souza CPF: 638.720.131-49

FISCAL: Patrícia Gonçalo Duarte CPF: 009.239.091-92.

Cláudia Fran 
Secretária

ernandèsSouza
nicipal de Saúde

Decreto n° 002/2020
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VNEXO I -  C.I. i\° 012/2020/COMPRAS-SESA U, de 11 de fevereiro de 2020.

n" DESCRIÇÃO
Saúde

PAB VIG MAC TOTAL
Quantidade

1

ABACAXI -  havaí, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, maduro, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 100 - - 100

2

ACHOCOLATADO -  em pó, solúvel, a base de açúcar, cacau em pó, lecitina de soja e 
aromatizantes. Deverá ser obtido de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos 
vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce 
próprio. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno com peso líquido de 400 gramas.

Unidade 50 - 300 350

3

AÇÚCAR -  Tipo cristal, sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar (Saccharum 
officinarum L.). Branco, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de 
umidade e fragmentos estranhos. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 
de validade. Embalagem de polietileno, transparente, com peso líquido de 2 kg.

Pcote 650 50 200 900

4
ADOÇANTE - ADOÇANTE DIETÉTICO - adoçante dietético, apresentação: líquido, 
tipo: com edulcorantes artificiais, sacarina sódica e ciclamato de sódio, forma fornecimento
: 85g

Unidade 250 - 30 280

5

ALFACE -  crespa, em pé, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, bem 
desenvolvida, tenra, livre de folhas externas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Unidade
(Pé) 150 - 300 450

Cláudia Fffláqo Fernandes Souza
Secretária Municipal de 

Saúde e Saneamento
Decreto Municpal 002/2020
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6

ALHO -  branco, sem réstia, bulbo inteiriço, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

kg - 20 50 70

7

ARROZ -  tipo 1, agulhinha, longo fino polido, sem glúten, contendo no mínimo de 90% de 
grãos inteiros, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade. Com 
rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, 
devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, 
o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de 
polietileno transparente, original de fábrica com peso líquido de 5 kg.

Pacote 20 40 240 300

8

AVEIA -  em flocos finos, 100% natural, sem aditivos ou conservantes, fabricada a partir 
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e parasitos, livre de 
umidade, fermentação ou ranço. O produto deverá estar em conformidade com a Resolução 
RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -  
ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ 
do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem original de fábrica de 500 gramas.

Unidade 20 0 0 20

9

BANANA -  nanica, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

unidade 2000 50 250 2300

10

BATATA -  inglesa, comum, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, 
polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 0 300 300

â
Cláudia Imfo-Fenicndes Souza
Secretaíia Municipal de 

Saúde e Saneamento 
' Muniqxil 002/2020
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11

BETERRABA -  especial, tipo A, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, 
polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 0 250 250

12

BISCOITO -  água e sal, produto obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou 
não, a base de farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal refinado, 
fermento, leite ou soro, outros. 0  biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. 
Serão rejeitados biscoitos, mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. 0  produto deverá estar em conformidade com a 
Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem primária em pacotes impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 
400 gramas.

Pacote 535 100 260 920

13

BISCOITO -  tipo maisena, produto obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou 
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, 
fermentados ou não, a base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, 
açúcar, outros. 0  biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpo, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
biscoitos, mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. 0  produto deverá estar em conformidade com a Resolução RDC n° 
263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem primária em pacotes impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400 gramas.

Pacote 535 100 260 920
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14

BISCOITO -  rosquinha de coco ou leite, produto obtido pela mistura de farinha(s), 
ainido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e 
cocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, amido de 
milho, açúcar invertido, leite de coco, coco ralado, leite integral. 0  biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e 
em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos, mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 0  produto deverá 
estar em conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da 
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes impermeáveis, 
lacrados, com peso líquido de. 400 g.

Unidade 200 25 300 525

15

CAFÉ - Café em pó homogêneo, tipo superior, com classificação de avaliação global de 
qualidade entre 6,7 e 8, acondicionados em embalagem aluminizada. fechado 
hermeticamente (vácuo) em pacote com 500gr. Validade do produto entregue de 12 (doze) 
meses, a contar da data de fabricação, máximo de 30 (trinta) dias de fabricação anterior à 
entrega.

Pacote 2200 250 400 2850

16 CHA MATE - tostado, com validade minima de 06(seis) meses após a data de entega. 
embalagem com 400 gramas Unidade 350 50 250 650

17
CHUCHU - de primeira qualidade, de tamanho grande e médio, coloração Uniforme, sem 
defeito, firmes e bem desenvolvidos, livres de terra ou copros estrtanhos aderentes, não 
deve apresentar quaisquer lesão.

Kkg 30 50 80

18 CONDIMENTO (orégano), apresentação natural, matéria-prima orégano, aspecto físico 
granulado. Embalagem 200g Unidade 30 30 60

19

COCO RALADO - ralado, sem açúcar. Produto obtido a partir do fruto co coqueiro, por 
processo tecnologico adequado e separado parcilamente por emulsão óleo/água por 
processos mecânicos de acordo com a RDC 272/2005 DA ANVISA, devidamente 
identificada na emabalgem, com 100g.

Pacote 30 50 80

Cláudia Fran íFernandes Souza
SecretáliaJMunicipal de

jS ^ vS sss&d
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20

CARNE -  bovina, tipo músculo, sem osso, moída, fresca, congelada, com temperatura de - 
12° a -18°C, de segunda qualidade, obtida através do abate de animais sadios, não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. 
Deve apresentar odor e sabor característico, cor vennelha brilhante ou púrpura. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem em saco plástico de 
polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, embalado em quantidade 
de 3 kg, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria e característica do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

kg 100 - 200 300

21

CARNE -  bovina, charqueada, dianteiro, sem osso, cortado em cubos lx l ,  obtida através 
do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de 
inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor, cor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem em saco plástico de 
polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, embalado em quantidade 
de 500 gramas, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo de 
validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

kg 50 50 340 440

22

CARNE -  bovina, tipo acém, sem osso, fresca, congelada, com temperatura de -12° a - 
18°C, de segunda qualidade, cortado em cubos 3x3, obtida através do abate de animais 
sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem 
parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e sabor característico, cor vermelha brilhante 
ou púrpura. O percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, embalado em 
quantidade de 3 kg, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço 
de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

kg - - 800 800

23
CARNE MOÍDA DE 2a, DESOSSADA, resfriada, com no máximo 20% de gordura no seu 
total, livre de. aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas, acondicionadas em embalagens com 03 kg.

kg - 0

Cláudia r a r o  Fernandes Souza
Secretsçriji Municipal de 

Saúde e Saneamento 
Decreto Municpal 002/2020
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CARNE DE FRANGO -  coxa e sobrecoxa, fresca, congelada, com temperatura de -12o a - 
18°C, obtida através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e 
sabor característico, cor amarela rosada. Não devem apresentar gelo superficial, água 
dentro da embalagem, nem qualquer sinal de descongelamento. Embalagem em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, com rótulo 
ou etiqueta que identifique: categoria do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal).

kg - - 300 300

25

CARNE BOVINA EM CUBO - a carne deve ser de patinho ou coxão mole, apresentar-se 
com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo coma legislação sanitária e 
ministério de agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome e composição do produto, 
lote, data dê fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CGC, endereço do 
fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso), sua 
apresentação deve ser EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 3X3 CM, CONGELADA 
EM TEMPERATURA. DE - 10 A - 25°C. EMBALAGEM DE 01 KG.

kg - - 900 900

26
CARNE MOÍDA DE 2a, DESOSSADA, resfriada, com no máximo 20% de gordura no seu 
total, livre de. aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas, acondicionadas em embalagens com 03 kg.

kg - - - 0

27

CARNE DE FRANGO -  peito, fresco, congelado, com temperatura de -12° a -18°C, obtida 
através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum 
tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor e sabor 
característico, cor amarela rosada. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro da 
embalagem, nem qualquer sinal de descongelamento. Embalagem em saco plástico de 
polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta 
que identifique: categoria do produto, data de fabricação, prazo de validade, carimbo do 
SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal).

kg - - 300 300

Decreto Municpal 002/2020
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28

CEBOLA -  de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos 
de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 50 - 150 200

29

CENOURA -  de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos 
de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Maço 50 - 50 to o

30

CHEIRO VERDE -  de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos 
de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Unidade 25 25 100 150

31
Colorífico, à base de urucum, acondicionado em embalagem polipropileno transparente ou 
de papel, com informações do fabricante, com no mínimo 500g aspecto fino, isento de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas.

pacote - - 60 60

32

CREME DE LEITE - UHT, sabor suave, consistência firme. A embalagem deverá conter 
extemamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem cartonada, não amassada, com peso 
líquido de 200 gramas.

Pacote 50 - 100 150

33 DOCE DE LEITE - embalagem pote 200 G Unidade 50 20 100 170

34
ERVILHA EM CONSERVA - Valor Nutricional (porção de I30g): Vcal. -  107 Kcal, 
Carb. -  23g, Prot. -  2,7g, Fibra alimentar -l,2g, Gordura Total - 0,7g.*VD = Valores 
Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal. Embalagem lata 2 kg.

Unidade
(lata) 50 50 100

35

EXTRATO DE TOMATE, simples concentrado, isento de peles e sementes.Valor 
Nutricional (por porção de 30g): Vcal. -  26 Kcal Carb. -  5,8g , Prot. -  l,0g, Sódio: 127 
mg.*VD = Valores Diários com base em urna dieta de 2000 Kcal.Referencia: Fugini ou 
similar. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 meses a partir da data de

Unidade 40 - 60 100

Cláudia M a  Fernandes Souzu
Secretána Municipal de 
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entrega na unidade requisitante. (Embalagem de 870 gr).

36

FARINHA DE MANDIOCA -  grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dos 
processos de ralar e torrar a mandioca. Branca ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos 
ou parasitos e livre de umidade e fragmentos estranhos. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, da Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 
de validade. Embalagem primária em pacotes de polietileno, com peso líquido de 500 
gramas.

Unidade 20 20 60 100

37

FARINHA DE TRIGO -  especial, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor 
branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia 
Nacional de Vigilância S an itária-ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes de polietileno, com peso 
líquido de 1 kg.

Unidade 100 - 90 190

38

FEIJÃO CARIOQUINHA -  tipo 1, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria 
terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem em 
polietileno transparente, com peso líquido de 1 kg.

Unidade - - 360 360

39

FERMENTO QUÍMICO - seco, instantâneo, em pó. Produto obtido de culturas puras de 
leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por procedimento tecnológico adequado para 
aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Isentos de matérias terrosas e 
detritos vegetais e animais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de

Sache - - 80 80

9
Cláudia íTÓfíco Fernandes Souza
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validade. Acondicionado em embalagem de 250 gramas.

40

FERMENTO PARA PÃO - biológico, seco, instantâneo, em pó, formado de pequenos 
bastões. Produto obtido de Culturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por 
procedimento tecnológico adequado para aumentar o volume e a porosidade dos produtos 
forneados. Isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e animais. Rotulagem contendo, 
no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 
data de fabricação e a data ou prazo de validade. Acondicionado em embalagem laminadas 
de 10 gramas.

Pacote - - 100 100

41

FUBÁ DE MILHO -  Produto obtido pela moagem do grão de milho, “degerminado”, 
deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e 
parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos. Com o rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária -  AN VISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNP.! do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade, ingredientes e valor nutricional. Embalagem em pacotes de 
polietileno, com peso líquido de 500 gramas.

Unidade - - 100 100

42

GELATINA EM PO -  vários sabores, com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada 
de corantes naturais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade, ingredientes e valor nutricional. Embalagem original de fábrica com peso líquido 
de 30g a 40g.

Unidade 50 - 150 200

43
GOIABADA com caracterisitca sensoriais típicas do produto em bom estado de 
conservação. A apresentação deve ser em embalagens de 600g, íntegras, livres de sujidades 
e validade mínima de 1 (um) ano - 500 G

Unidades - - 25 25

44 LEITE CONDENSADO -  Embalagem longa vida de 395g. Prazo de validade mínimo 10 
meses a contar a partir da data de entrega. Unidade - - 100 100

Cláudia FrançoBmcma^^
Secretária Municipal de
S I a ú d e  ^ S a n e a m e n t o
Decreto Mumcpal 002/2»^
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45

LARANJA -  pera, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 50 - 350 400

46

LEITE UHT -  suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97, 
livre de parasitas e de qualquer substância nociva. Embalagem tetrapak esterilizada e 
hermeticamente fechada, contendo 1 litro. Prazo de validade 04 meses a contar a partir da 
data de entrega

Unidade 220 480 700

47

MACARRÃO -  tipo espaguete, tipo 1, sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, podendo conter ovo. Produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água 
não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, tabela 
nutricional e ingredientes. Deve estar de acordo com a Legislação da Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária -  ANVISA. Embalagem de polietileno, com peso líquido de 500 g.

kg - - 200 200

48

MACARRÃO -  tipo parafuso, tipo 1, produto não fermentado obtido pelo amassamento 
mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola^emolina enriquecida de ferro e ácido 
fólico, podendo conter ovo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá- 
las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo 
após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 
data de fabricação e a data ou prazo de validade, tabela nutricional de ingredientes. 
Embalagem de polietileno, com peso líquido de 500 g.

kg - - 200 200

49 Maça nacional selecionada, tamanho uniforme de 135 a 150gr cada. kg 300 - 300 600

sssijsts# 11
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50

MAIONESE, tipo tradicional - composto a base de ovos pasteurizados, sal. açúcar e outras 
substâncias permitidas, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, Sache 550g. Prazo de validade de no mínimo 
6 meses a partir da entrega do produto

Unidade 35 - 500 535

51

MAMÃO -  formosa, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, maduro, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 50 - 1950 2000

52

MANDIOCA -  tipo branca/amarela, descascada, cortada em cubos, de Ia qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 100 - 300 400

53

MARGARINA VEGETAL - com sal, composto de 80% de lipídios, obtida da emulsão de 
gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina e outras substâncias 
permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em embalagens de 
500g. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.

kg 200 - 100 300

54

MELANCIA -  peso entre 6 a 10 kg, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 200 - 300 500

55
MILHO PARA CANJICA TIPO 1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com 
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou 
vegetais com no máximo de 15% de umidade. Pct de 500 gr

Pacote 60 - 90 150

Cláudia Fraqcojjeniaiides Souza 
SecretárM íunicipal de 
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56

MILHO -  para pipoca, tipo 1, produto da variedade especial de milho (Zea mays everta), 
grãos sãos, limpos, isentos de matérias terrosas e parasitos e de detritos animais ou 
vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, 0 nome do fabricante e 0 do produto, 0 CNP.I do 
fabricante, 0 número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade e tabela 
nutricional. Embalagem de polietileno com peso líquido de 500 g.

Unidade 10 - 95 105

57

MILHO VERDE -  em conserva, grãos inteiros selecionados (mínimo de 98% de milhos 
inteiros), cor e textura apropriada ao produto, sabor e odor próprios dos ingredientes, 
uniformidade de tamanho e formato, envazados praticamente crus, reidratados ou pré- 
cozidos imersos ou não em líquido de cobertura apropriada submetido a processo 
tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados. Rotulagem contendo, 
no mínimo, 0 nome do fabricante e 0 do produto, 0 CNPJ do fabricante, 0 número do lote, a 
data de fabricação e a data ou prazo de validade e tabela nutricional. Embalagem primária 
em lata de folha de flandres com peso líquido de 2 kg.

Unidade - - 50 50

58

ÓLEO -  de soja, produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado 
para extração de suas sementes por uma prensa de alta tensão, neutralização, clari ficação, 
refinação, frigorificação ou não de desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem de “poli tereffalado de etila (PET) ” com 
peso líquido de 900 ml.

Unidade 60 - 240 300

59

OVO -  de galinha, classe A, branco ou de cor, casca limpa, íntegra, sem manchas ou 
deformações. Rotulagem contendo, no mínimo, 0 nome do fabricante e 0 do produto, 0 
CNPJ do fabricante, 0 número do lote, a data ou prazo de validade e 0 registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem de polietileno ou papelão com 12 
unidades.

Duzia 30 - 170 200

60

PÃO -  de sal, francês, obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada 
obrigatoriamente com farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza por apresentar casca 
crocante, de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor branco-creme de textura e 
granulação fina não uniforme. Embalado em saco de polietileno de baixa densidade, 
atóxico e de primeiro uso.

kg 100 - 1200 1300

Ciaudiafi
Secretâ

mandes Souza
Municipal de
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61

PÃO -  tipo hot dog. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de 
massa preparada com farinha de trigo especial, fermento biológico, sal e água. 0  pão 
deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa, 
parasitos e em perfeito estado de conservação. 0  miolo deverá ser poroso, leve, 
homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido, e não deverá apresentar 
grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. 0  miolo deverá ser de cor branca, 
branco-pardo. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno, transparente e atóxica.

Unidade 3000 - - 3000

62

PRESUNTO - Presunto cozido, sem capa de gordura, de primeira qualidade. A embalagem 
original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, 
acondicionados em caixas lacradas A embalagem deve conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria n° 369 de 
04/09/1997 do Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. Validade mínima de 120 dias a partir 
da data de entrega. Conservação em ambiente refrigerado

kg 10 50 - 60

63

MUSSARELA - Queijo, tipo mussarela, de Ia qualidade, com ingredientes leite, 
conservação 0 al0°C. Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a 
legislação sanitária em vigor. Apresentação em barra, acondicionada em embalagem 
plástica apropriada, transparente, limpa, resistente e inviolável. A embalagem original 
deverá ser a vácuo e conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto, número 
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do SIF e atender 
as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias

kg 10 50 - 60

64

REPOLHO -  verde, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, tenro, livre 
de folhas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou

kg 100 - 50 150
r ã !
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doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

65

SAL -  refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 
de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo lOmg e máximo 
de I5mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Específica. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação, a data de validade e a tabela nutricional. Embalagem 
de polietileno com peso líquido de 1 kg.

kg 20 - 100 120

66

SALSICFIA -  tipo hot dog, resfriada, com no máximo de 2% de amido. Com aspecto 
característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, 
com adição de água ou gelo no máximo de 10%. Embalagem de polietileno com registro no 
SIF com peso líquido de 1 kg.

kg 25 25 50 100

67

SUCO CONCENTRADO EM PÓ, rendimento máximo de 251ts por embalagem, sabores 
de laranja, laranja com acerola, limão, maracujá, pêssego, manga, tangerina, uva, abacaxi, 
goiaba e caju, na embalagem devera constar modo de preparo, data de fabricação, validade 
e numero do lote, validade mínima de 06 meses na data da entrega, embalagem 01 kg.

kg 70 30 400 500

68

TOMATE -  salada, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos 
de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 0 50 300 350

69

VINAGRE -  de vinho tinto ou branco. Produto natural fermentado acético simples, isenta 
de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material 
terroso e detritos de animais e vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade. Embalagem de PVC (policloreto de vinila) com peso líquido de 
750 ml.

Unidade 0 50 250 300

?ONTE DE RECURSO: PAB, MAC, VIG f )
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente estudo preliminar tem por objeto futura aquisição de gêneros 

alimentícios com a finalidade de atender as unidades de saúde de Aquidauana, que são 

16 Estratégias de Saúde da Família, duas delas estão localizadas e concentradas em um 

único prédio que abriga toda a equipe de Saúde da Família, realizam o acolhimento dos 

usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), procedimentos médicos, odontológicos e de 

enfermagem, base para os procedimentos administrativos dos Agentes Comunitários de 

Saúde. Além das estruturas onde são realizados os atendimentos à população na 

Atenção Primária à saúde, visamos atender os programas ligados à Secretaria Municipal 

de Saúde de Aquidauana, tendo em vista os serviços desenvolvidos pelas: Média e Alta 

Complexidade - Centro de Atenção Psicossocial -  CAPS II; Atenção Primária à Saúde - 

programas Hipertensão, Diabetes, Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde Mental. 

Antitabagismo, Saúde Bucal, Saúde do Idoso e; Vigilância em Saúde -  Vigilância 

Sanitária. Centro de Controles de Vetores e Zoonoses

As Unidades que serão beneficiadas com a futura aquisição de gêneros 

alimentícios para atender aos programas supracitados são: ESF João André Madsen, 

ESF Tiago Bogado, ESF José Vória, ESF Cláudio Fernando Estella, ESF Nova 

Aquidauana, ESF Izaura Baes, ESF Fabio Dutra, ESF Elciria Rita Brandes Garcia, ESF 

Guanandy, ESF Vila Trindade, ESF Cândido Pinheiro Filho, ESF João Jorge Carneiro, 

ESF Hilda Pereira, ESF Cipolandia, ESF Modesto Pereira, ESF CAMISÃO (Postos de 

Saúde Camisão e Piraputanga) e Centro de Especialidade Odontológica Waldir 

Ravaglia, Controle de Vetores e Zoonoses, Vigilância Sanitária, Laboratório Municipal. 

Centro de Especialidades Médicas, Centro Regional de Reabilitação.

Dentro das ações realizadas pelo Núcleo de Vigilância em Saúde, temos as 

campanhas nacional de vacinação antirrábica, contra Sarampo, Influenza e Poliometite 

que acontecem anualmente em meses pré-determinados pelo Ministério da Saúde em
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conjunto com Estados e Municípios. Para o ano de 2020 estão programadas para 

acontecer nos meses de fevereiro, abril, agosto e setembro conforme calendário a seguir:

- Campanha Nacional contra Sarampo nos dias 15/02/2020 e 22/08/2020;

- Campanha Nacional contra Influenza no dia 15/04/2020;

- Campanha Nacional contra Poliomelite no dia 19/09/2020 e;

- Campanha Nacional contra Raiva Animal que deverá acontecer entre os meses 

de agosto e setembro de 2020, com data para o dia "D” em 22/08/2020.

O Centro de Atenção Psicossocial -  CAPS II, dentro da Média complexidade 

atende uma média de 200 pacientes que frequentam a referida unidade de saúde 

mensalmente, sendo desenvolvidas atividades físicas, saúde mental, consultas médicas 

psiquiátrica, psicológica, de assistência social e oficinas terapêuticas. Os pacientes 

chegam às 07 horas da manhã e saem em tornos das 17 horas, onde são servidas 

diariamente 03 (três) refeições diariamente.

Partindo-se das ações que serão desenvolvidas pelos setores ligados à Secretaria 

Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, faz-se necessária abertura de 

processo para futura aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas de 

saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para os servidores 

participantes e envolvidos nas ações programadas para o ano de 2020.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Faz-se necessária a abertura de processo para futura aquisição de gêneros 

alimentícios para atender os programas de saúde ligados à Secretaria Municipal de 

Saúde e Saneamento, tendo como base os atendimentos diários e atividades 

desenvolvidas com os usuários do Sistema Único de Saúde -  SUS.
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Além de atender as ações do Núcleo Vigilância em Saúde, atenderá os 

programas da Atenção Primária à Saúde quando da realização de ações referente aos 

encontros do Planifica SUS e ações desenvolvidas pelo programas desenvolvidos pelas 

equipes de saúde, bem como, outras capacitações de educação permanente aos 

servidores desta secretaria.

Como rege a Lei n°. 8.666/93. a aquisição de gêneros alimentícios para todas as 

Secretarias Municipais tem natureza continuada, sendo necessária a realização de 

procedimento licitatório anualmente. A aquisição de gêneros alimentícios são 

necessários para atender demanda de servidores que trabalharão nas ações supracitadas 

e em outros serviços da zona rural onde não há condições de deslocamento de volta a 

seus lares para fazerem as refeições e, aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde 

em atividade nos eventos promovidos pelos núcleos e coordenações, além de 

alimentação diária para os pacientes do CAPS II.

O fornecimento será de natureza continuada e a vigência contratual deverá ser de 

12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA REQUERIDA

Para a definição do quantitativo a ser adquirido utilizou-se como parâmetro as 

solicitações encaminhadas pelas coordenações de Atenção Primária à Saúde, Média e 

Alta Complexidade e Vigilância em Saúde, que seguem abaixo:

n° DESCRIÇÃO
Quantidade

PAB VIG MAC TOTAL

1

ABACAXI -  havaí. de Ia qualidade, in natura. tamanho 
e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, deformado.

Kg 100 - - 100
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descolorado, queimado de sol. sem manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

2

ACHOCOLATADO -  em pó, solúvel, a base de açúcar, 
cacau em pó, lecitina de soja e aromatizantes. Deverá ser 
obtido de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas 
de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: 
pó homogêneo, cor próprio do tipo. cheiro característico 
e sabor doce próprio. Rotulagem contendo, no mínimo, 
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno 
com peso líquido de 400 gramas.

Unidade 50 - 300 350

3

AÇÚCAR -  Tipo cristal, sacarose obtida a partir do 
caldo de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.). 
Branco, aspecto granuloso fino a médio, isento de 
matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos 
estranhos. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem de polietileno, transparente, com 
peso líquido de 2 kg.

Pcote 650 50 200 900

4

ADOÇANTE - ADOÇANTE DIETÉTICO - adoçante 
dietético, apresentação: líquido, tipo: com edulcorantes 
artificiais, sacarina sódica e ciclamato de sódio, forma 
fornecimento : 85g

Unidade 250 - 30 280

5

ALFACE -  crespa, em pé, de Ia qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida, tenra, 
livre de folhas externas danificadas, sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

LJnidade
(Pé) 150 - 300 450

6

ALHO -  branco, sem réstia, bulbo inteiriço, de Ia 
qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,

kg - 20 50 *
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manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

7

A R R O Z -tipo  1, agulhinha, longo fino polido, sem 
glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros, 
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, 
livre de umidade. Com rendimento após o cozimento de 
no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, 
devendo também apresentar coloração branca, grãos 
íntegros e soltos após cozimento. Rotulagem contendo, 
no mínimo, o nome do fabricante e do produto, o CNPJ 
do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno 
transparente, original de fabrica com peso líquido de 5

Pacote 20 40 240 300

8

__________________________
AVEIA -  em flocos finos, 100% natural, sem aditivos 
ou conservantes, fabricada a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e 
parasitos, livre de umidade, fermentação ou ranço. 0  
produto deverá estar em conformidade com a Resolução 
RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem 
original de fábrica de 500 gramas.

Unidade 20 0 0 20

9

BANANA -  nanica, de Ia qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

unidade 2000 50 250 2300

10

BATATA -  inglesa, comum, de Ia qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 0 300 300
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11

BETERRABA -  especial, tipo A, de Ia qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de íèrtilizante. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 0 250 250

12

BISCOITO -  água e sal, produto obtido pela mistura de 
farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros 
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e 
cocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, 
gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal refinado, 
fermento, leite ou soro, outros. 0  biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta 
de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Serão rejeitados biscoitos, mal cozidos, 
queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. 0  produto deverá estar 
em conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22 
de setembro de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, 
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade. Embalagem primária em 
pacotes impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 
400 gramas.

Pacote 535 100 260 520

13

BISCOITO -  tipo maisena, produto obtido pela mistura 
de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros 
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e 
cocção, fermentados ou não, a base de íàrinha de trigo, 
açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar, outros. 
0  biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas são e limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos 
e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
biscoitos, mal cozidos, queimados, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. 0  produto deverá estar em conformidade 
com a Resolução RDC n° 263. de 22 de setembro de 
2005, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o

Pacote 535 100 260 >20



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem primária em pacotes 
impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400 
gramas.

14

BISCOITO -  rosquinha de coco ou leite, produto obtido 
pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 
outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não, a base de 
farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, amido de 
milho, açúcar invertido, leite de coco, coco ralado, leite 
integral. 0  biscoito deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão 
rejeitados biscoitos, mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. 0  produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22 de 
setembro de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNFJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade. Embalagem primária em 
pacotes impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 
400 g.

Unidade 200 25 300 525

15

CAFÉ - Café em pó homogêneo, tipo superior, com 
classificação de avaliação global de qualidade entre 6,7 
e 8, acondicionados em embalagem aluminizada, 
fechado hermeticamente (vácuo) em pacote com 500gr. 
Validade do produto entregue de 12 (doze) meses, a 
contar da data de fabricação, máximo de 30 (trinta) dias 
de fabricação anterior à entrega.

Pacote 2200 250 400 2850

16
CHA MATE - tostado, com validade minirna de 
06(seis) meses após a data de entega, embalagem com 
400 gramas

Unidade 350 50 250 650

17

CHUCHU - de primeira qualidade, de tamanho grande e 
médio, coloração Uniforme, sem defeito, firmes e bem 
desenvolvidos, livres de terra ou copros estrtanhos 
aderentes, não deve apresentar quaisquer lesão.

Kkg 30 50 80
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18
CONDIMENTO (orégano), apresentação natural, 
matéria-prima orégano, aspecto físico granulado. 
Embalagem 200g

Unidade 30 30 60

19

COCO RALADO - ralado, sem açúcar. Produto obtido a 
partir do fruto co coqueiro, por processo tecnologico 
adequado e separado parcilamente por emulsão 
óleo/água por processos mecânicos de acordo com a 
RDC 272/2005 DA AN VIS A, devidamente identificada 
na emabalgem, com 100g.

Pacote 30 50 80

20

CARNE -  bovina, tipo músculo, sem osso, moída, 
fresca, congelada, com temperatura de -12° a -18°C, de 
segunda qualidade, obtida através do abate de animais 
sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, 
nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. 
Deve apresentar odor e sabor característico, cor 
vermelha brilhante ou púrpura. 0  percentual aceitável de 
sebo ou gordura é de 10%. Embalagem em saco plástico 
de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, 
atóxico, intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria e 
característica do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal).

kg 100 - 200 300

21

CARNE -  bovina, charqueada, dianteiro, sem osso, 
cortado em cubos lxl ,  obtida através do abate de 
animais sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem 
larvas. Deve apresentar odor, cor e sabor característico. 
0  percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. 
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro 
tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, embalado 
em quantidade de 500 gramas, com rótulo ou etiqueta 
que identifique: categoria do produto, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal).

kg 50 50 340 440
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22

CARNE -  bovina, tipo acém, sem osso, fresca, 
congelada, com temperatura de -12° a -18°C, de segunda 
qualidade, cortado em cubos 3x3, obtida através do 
abate de animais sadios, não podem ter manchas de 
qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem 
parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e sabor 
característico, cor vermelha brilhante ou púrpura. 0  
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. 
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro 
tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, embalado 
em quantidade de 3 kg, com rótulo ou etiqueta que 
identifique: categoria do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção 
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal).

kg - - 800 800

23

CARNE MOÍDA DE 2a, DESOSSADA, resfriada, com 
no máximo 20% de gordura no seu total, livre de. 
aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem 
escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionadas 
em embalagens com 03 kg.

kg - 0

24

CARNE DE FRANGO -  coxa e sobrecoxa, fresca, 
congelada, com temperatura de -12° a -18°C, obtida 
através do abate de animais sadios, não podem ter 
manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de 
inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar 
odor e sabor característico, cor amarela rosada. Não 
devem apresentar gelo superficial, água dentro da 
embalagem, nem qualquer sinal de descongelamento. 
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro 
tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, com rótulo 
ou etiqueta que identifique: categoria do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

kg - - 300 300

25

CARNE BOVINA EM CUBO - a carne deve ser de 
patinho ou coxão mole, apresentar-se com aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de 
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de 
acordo coma legislação sanitária e ministério de 
agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome e

kg - - 900 900
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composição do produto, lote, data dê fabricação e 
validade, número de registro no órgão oficial, CGC, 
endereço do fabricante e distribuidor, condições de 
armazenamento e quantidade (peso), sua apresentação 
deve ser EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 3X3 
CM, CONGELADA EM TEMPERATURA. DE - 10 A 
- 25°C. EMBALAGEM DE 01 KG.

26

CARNE MOÍDA DE 2a, DESOSSADA, resfriada, com 
no máximo 20% de gordura no seu total, livre de. 
aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem 
escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionadas 
em embalagens com 03 kg.

kg - - - 0

27

CARNE DE FRANGO -  peito, fresco, congelado, com 
temperatura de -12° a -18°C, obtida através do abate de 
animais sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem 
larvas. Devem apresentar odor e sabor característico, cor 
amarela rosada. Não deve apresentar gelo superficial, 
água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
descongelamento. Embalagem em saco plástico de 
polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal).

kg - - 300 300

28

CEBOLA -  de Ia qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

kg 50 - 150 200

29

CENOURA -  de Ia qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Maço 50 - 50 100
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30

CHEIRO VERDE -  de Ia qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Unidade 25 25 100 150

31

Colorífico, à base de urucum, acondicionado em 
embalagem polipropileno transparente ou de papel, com 
informações do fabricante, com no mínimo 500g aspecto 
fino, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas.

pacote - - 60 60

32

CREME DE LEITE - UHT, sabor suave, consistência 
firme. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem 
cartonada, não amassada, com peso líquido de 200 
gramas.

Pacote 50 - 100 150

33 DOCE DE LEITE - embalagem pote 200 G Unidade 50 20 100 170

34

ERVILHA EM CONSERVA - Valor Nutricional 
(porção de 130g): Vcal. -  107 Kcal, Carb. -  23g, Prot. -  
2,7g, Fibra alimentar -l,2g, Gordura Total - 0,7g.*VD = 
Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal. 
Embalagem lata 2 kg.

Unidade
(lata) 50 50 100

35

EXTRATO DE TOMATE, simples concentrado, isento 
de peles e sementes.Valor Nutricional (por porção de 
30g): Vcal. -  26 Kcal Carb. -  5,8g , Prot. -  l ,0g. Sódio: 
127 mg.*VD = Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 Kcal.Referencia: Fugini ou similar. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 03 meses a partir 
da data de entrega na unidade requisitante. (Embalagem 
de 870 gr).

Unidade 40 - 60 100

36

FARINHA DE MANDIOCA -  grupo seca, subgrupo 
fina, tipo 1. Produto obtido dos processos de ralar e 
torrar a mandioca. Branca ou amarela, isenta de matéria 
teiTosa, fungos ou parasitos e livre de umidade e 
fragmentos estranhos. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 
22/09/2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária-ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo,

Unidade 20 20 60 100
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o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade. Embalagem primária em 
pacotes de polietileno. com peso líquido de 500 gramas.

37

FARINHA DE TRIGO -  especial, tipo 1, produto obtido 
a partir de cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, 
isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou 
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. 0  
produto deverá estar em conformidade com a Resolução 
RDC n° 263. de 22 de setembro de 2005, da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem 
primária em pacotes de polietileno, com peso líquido de 
1 kg.

Unidade 100 - 90 190

38

FEIJÃO CARIOQUINHA -  tipo 1, grãos inteiros, 
aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras 
ou coipos estranhos, fungos ou parasitas e livre de 
umidade. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem em polietileno transparente, com 
peso líquido de 1 kg.

Unidade - - 360 360

39

FERMENTO QUÍMICO - seco, instantâneo, em pó. 
Produto obtido de culturas puras de leveduras 
(Saccharomyces cerevisiae) por procedimento 
tecnológico adequado para aumentar o volume e a 
porosidade dos produtos fomeados. Isentos de matérias 
terrosas e detritos vegetais e animais. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote. a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Acondicionado em embalagem de 250 gramas.

Sache - - 80 80

40

FERMENTO PARA PÃO - biológico, seco. instantâneo, 
em pó, formado de pequenos bastões. Produto obtido de 
Culturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) 
por procedimento tecnológico adequado para aumentar o 
volume e a porosidade dos produtos forneados. Isentos

Pacote - - 100 100
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de matérias terrosas e detritos vegetais e animais. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 
data de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Acondicionado em embalagem laminadas de 10 gramas.

41

FUBÁ DE MILHO -  Produto obtido pela moagem do 
grão de milho, “degerminado”, deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasites. Não poderão estar úmidos 
ou rançosos. Com o rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. 
0  produto deverá estar em conformidade com a 
Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da 
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -  ANVISA. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 
data de fabricação e a data ou prazo de validade, 
ingredientes e valor nutricional. Embalagem em pacotes 
de polietileno, com peso líquido de 500 gramas.

Unidade - - 100 100

42

GELATINA EM PO -  vários sabores, com açúcar, 
aromatizante, podendo ser adicionada de corantes 
naturais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade, ingredientes e valor nutricional. Embalagem 
original de fábrica com peso líquido de 30g a 40g.

Unidade 50 - 150 >00

43

GOIABADA com caracterisitca sensoriais típicas do 
produto em bom estado de conservação. A apresentação 
deve ser em embalagens de 600g, íntegras, livres de 
sujidades e validade mínima de 1 (um) ano - 500 G

Unidades - - 25 25

44
LEITE CONDENSADO -  Embalagem longa vida de 
395g. Prazo de validade mínimo 10 meses a contar a 
partir da data de entrega.

Unidade - - 100 00

45

LARANJA -  pera, de Ia qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 50 - 350 L100
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46

LEITE UHT -  suas condições deverão estar de acordo 
com a Portaria 370 de 04/09/97. livre de parasitas e de 
qualquer substância nociva. Embalagem tetrapak 
esterilizada e hermeticamente fechada, contendo 1 litro. 
Prazo de validade 04 meses a contar a partir da data de 
entrega

Unidade 220 480 700

47

MACARRÃO -  tipo espaguete, tipo 1, sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, podendo conter 
ovo. Produto não fermentado obtido pelo amassamento 
mecânico de farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina. Fabricados a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e 
larvas. As massas ao serem postas na água não deverão 
turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após 
o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o niímero do lote, a 
data de fabricação e a data ou prazo de validade, tabela 
nutricional e ingredientes. Deve estar de acordo com a 
Legislação da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
-  ANVISA. Embalagem de polietileno, com peso 
líquido de 500 g.

kg - - 200 200

48

MACARRÃO -  tipo parafuso, tipo 1, produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina 
enriquecida de ferro e ácido fólico, podendo conter ovo. 
Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As 
massas ao serem postas na água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 
2 vezes a mais do peso antes da cocção. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade, tabela 
nutricional de ingredientes. Embalagem de polietileno, 
com peso líquido de 500 g.

kg - - 200 200

49 Maça nacional selecionada, tamanho uniforme de 135 a 
150gr cada. kg 300 - 300 600
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50

MAIONESE, tipo tradicional - composto a base de ovos 
pasteurizados, sal, açúcar e outras substâncias 
permitidas, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor 
próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de conservação. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, Sache 550g. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto

Unidade 35 - 500 535

51

MAMÃO -  formosa, de Ia qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 50 - 1950 2000

52

MANDIOCA -  tipo branca/amarela, descascada, cortada 
em cubos, de Ia qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 100 - 300 400

53

MARGARINA VEGETAL - com sal, composto de 80% 
de lipídios, obtida da emulsão de gorduras e óleos 
alimentares vegetais, podendo conter vitamina e outras 
substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em embalagens de 500g. Prazo 
de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto.

kg 200 - 100 300

54

MELANCIA -  peso entre 6 a 10 kg, de Ia qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, madura, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 200 - 300 500



' i S i s i r

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

55

MILHO PARA CANJICA TIPO 1, contendo 80% de 
grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de 
detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% de 
umidade. Pct de 500 gr

Pacote 60 - 90 150

56

MILHO -  para pipoca, tipo 1, produto da variedade 
especial de milho (Zea mays everta), grãos sãos, limpos, 
isentos de matérias terrosas e parasitos e de detritos 
animais ou vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade e tabela nutricional. 
Embalagem de polietileno com peso líquido de 500 g.

Unidade 10 - 95 105

57

MILHO VERDE -  em conserva, grãos inteiros 
selecionados (mínimo de 98% de milhos inteiros), cor e 
textura apropriada ao produto, sabor e odor próprios dos 
ingredientes, uniformidade de tamanho e formato, 
envazados praticamente crus, reidratados ou pré-cozidos 
imersos ou não em líquido de cobertura apropriada 
submetido a processo tecnológico adequado antes ou 
depois de hermeticamente fechados. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade e tabela 
nutricional. Embalagem primária em lata de folha de 
flandres com peso líquido de 2 kg.

Unidade - - 50 50

58

OLEO -  de soja, produto obtido do grão de soja que 
sofreu processo tecnológico adequado para extração de 
suas sementes por uma prensa de alta tensão, 
neutralização, clarificação, refinação, frigorificação ou 
não de desodorizaçâo. Líquido viscoso refinado, 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. 
Embalagem de “poli tereftalado de etila (PET) ” com 
peso líquido de 900 ml.

Unidade 60 - 240 300

59

OVO -  de galinha, classe A, branco ou de cor, casca 
limpa, íntegra, sem manchas ou deformações.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 
data ou prazo de validade e o registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem de polietileno ou 
papelão com 12 unidades.

Duzia 30 - 170 200
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60

PÃO -  de sal, francês, obtido pelo amassamento e 
cozimento de massa preparada obrigatoriamente com 
farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza por 
apresentar casca crocante, de cor uniforme castanho- 
dourada e miolo de cor branco-creme de textura e 
granulação fina não uniforme. Embalado em saco de 
polietileno de baixa densidade, atóxico e de primeiro 
uso.

kg 100 - 1200 1300

•

61

PÀO -  tipo hot dog. Produto obtido pela cocção, em 
condições técnicas adequadas, de massa preparada com 
farinha de trigo especial, fermento biológico, sal e água. 
0  pão deverá ser fabricado com matérias primas de 
primeira qualidade, isentas de matéria terrosa, parasitos 
e em perfeito estado de conservação. O miolo deverá ser 
poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente aos 
dedos ao ser comprimido, e não deverá apresentar 
grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados.
0  miolo deverá ser de cor branca, branco-pardo. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 
data de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno, transparente e atóxica.

Unidade 3000 - - 3000

•

62

PRESUNTO - Presunto cozido, sem capa de gordura, de 
primeira qualidade. A embalagem original deve ser a 
vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 
não violado, resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo, acondicionados em 
caixas lacradas A embalagem deve conter extemamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Deverá atender as especificações técnicas da portaria n° 
369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do 
Abastecimento e do Regulamento da inspeção Industrial 
e Sanitária de produtos de origem animal. Validade 
mínima de 120 dias a partir da data de entrega. 
Conservação em ambiente refrigerado

kg 10 50 - 60

© .  ( 3 U  í r
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M IJS S A R ELA  - Queijo, tipo mussarela, de Ia 
qualidade, com ingredientes leite, conservação 0 alO°C. 
Produto próprio para o consumo humano e em 
conformidade com a legislação sanitária em vigor. 
Apresentação em barra, acondicionada em embalagem 
plástica apropriada, transparente, limpa, resistente e 
inviolável. A embalagem original deverá ser a vácuo e 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, 
carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade 
mínima de 90 dias

kg 10 50 - 60

64

REPOLHO -  verde, de Ia qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, tenro, livre de folhas danificadas, 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem 
deíèitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 100 - 50 150

65

SAL -  refinado, iodado, com granulação uniforme e 
com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de 
cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no 
mínimo lOmg e máximo de 15mg de iodo por quilo de 
acordo com a Legislação Federal Específica. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNP.1 do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação, a data de validade e a tabela nutricional. 
Embalagem de polietileno com peso líquido de 1 kg.

kg 20 - 100 120

66

SALSICHA -  tipo hot dog, resfriada, com no máximo 
de 2% de amido. Com aspecto característico, cor 
própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor 
e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 
de 10%. Embalagem de polietileno com registro no SIF 
com peso líquido de 1 kg.

kg 25 25 50 100

67

SUCO CONCENTRADO EM PÓ. rendimento máximo 
de 251ts por embalagem, sabores de laranja, laranja com 
acerola, limão, maracujá, pêssego, manga, tangerina, 
uva, abacaxi, goiaba e caju, na embalagem devera 
constar modo de preparo, data de fabricação, validade e

kg 70 30 400 500
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

numero do lote, validade mínima de 06 meses na data da 
entrega, embalagem 01 kg.

68

TOMATE -  salada, de Ia qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

kg 0 50 300 350

69

VINAGRE -  de vinho tinto ou branco. Produto natural 
fermentado acético simples, isenta de corantes artificiais, 
ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de 
sujidades, material terroso e detritos de animais e 
vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem de PVC (policloreto de vinila) 
com peso líquido de 750 ml.

Unidade 0 50 250 300

Aquidauana/MS, 11 de fevereiro de 2020.

Canieb Soares Çardã
Enfermeira 

COR2N - MS 362.238
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Aquidauana-MS., 10 de Fevereiro de 2020.

Cl N° 019 /2020/SEMA

DA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
A: Secretaria Municipal de Finanças 
Ao: Núcleo de Compras

Solicitamos a abertura de Processo Licitatório/ Registros de Preços para aquisição de 
gêneros alimentícios para atender a Secretaria, que foi desmembrada no dia 06/06/19, conforme 
Lei Complementar n° 083/2019. Relação em anexo.

1.OBJETO: Abertura de processo Licitatório/ Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios, para atender a copa Secretaria Municipal de Meio Ambiente e eventos no âmbito 
do Município.

2. JUSTIFICATIVA: Produtos de generos alimentícios, para atender a copa da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e eventos realizados no Parque Natural Municipal da Lagoa 
Comprida e viveiro municipal.

3. FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTARIA:

Orgão 27 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade 27.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Funcional 18.541.0217.2.130 Manutenção e Operacionalização da 

Secretaria de Meio Ambiente

Elemento de 

Despesas

3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo

Rua: Giovane Toscane de Brito, 1784 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241 - 1912 
E-mail: sema(«-ac| uidaiiana.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

4. LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada a Rua Giovane 
Toscano de Brito, n° 1784, bairro Alto -  Aquidauana-MS.

5. PRAZO DE ENTREGA: 03 (três) dias úteis.

6. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias após o aceite da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo 
Gestor e Fiscal da Ata, devendo constar numero de contrato e empenho, acompanhada da 
documentação exigida na resolução 54 do TCE/MS.

7. GESTOR DA ATA: Roberto Valadares Santos 
FISCAL DA ATA: Denís Vargas da Rocha

Rc
Secretario Municipal ae Meio Amoiente

Rua: Giovane Toscane de Brito, 1784 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241 - 1912 
E-mail: semaf«'aquidauana.ms. pov.br

CPF: 338692001-20

Atenciosamente,



Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Generös Alimentícios

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Açúcar Açúcar refinado pacote 2k 1 250 pacotes
Café Café torrado 250g 019? 200 pacotes
Chá Chá mate preto 500 ml 44 24 caixas
Agua mineral Água mineral galão de 20 litros d ? ci Ooyt- 100 unidades

Rua Giovane Toscano de Brito, 1784, Aquidauana/MS -  CEP 79200-000
Fone: (067) 3241-1912

E-mail: seniattfaquidauana.ms.eov.hr



Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM BASE NA ANÁLISE DE DEMANDAS

- Considerando que:

-A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recentemente criada, através da Lei Complementar 
N° 083/2019, de 03/06/19 e, publicada no DO 1212, de 06/06/19;

-Dada a complexidade das questões ambientais em nosso município, criação recente da pasta, 
elaboração e execução de Políticas Públicas de Conservação e Preservação Ambientais, gestão 
do Parque e Viveiro Municipal, torna-se necessário a estruturação da parte administrativa, 
operacional e funcional, garantindo assim, o bem estar e a segurança de nossos servidores e 
público em geral.

E, ainda, considerando que, a Secretaria não foi devidamente equipada com móveis, 
equipamentos e materiais permanentes, consumo, limpeza, máquinas e equipamentos e, com 
base na análise de demandas anteriores, bem como, levantamentos elaborados por nossos 
servidores responsáveis por cada cada setor, encaminhamos, em anexo, as planilhas com 
quantitativos e, devidamente justificadas.

-Há que se considerar ainda que:

-O município de Aquidauana com uma extensão territorial de 16.970,711km, ocupa a 4a posição 
em Mato Grosso do Sul e, a 69a no Brasil (IBGE, 2020), portanto, devido a sua grande extensão 
e singularidade de seus biomas pode-se considerar como um grande avanço, a preocupação da 
atual administração com as questões ambientais em nosso município, criando uma pasta 
específica para o Meio Ambiente;

-A instalação da nova sede da Secretaria em frente ao Parque Natural Municipal da Lagoa 
Comprida, Unidade de Conservação (UC) localizada na área urbana do município constituiu- 
se em um grande avanço;

- O Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida constitui-se no mais importante equipamento 
de educação ambiental e lazer para a população aquidauanense;

-Nas dependências do Parque, encontra-se instalado o Viveiro Municipal que produz mudas de 
espécies nativas, frutíferas, floríferas, exóticas e ornamentais que são destinadas a atender a 
recuperação de áreas degradas, arborização urbana e a comunidade em geral;

-Sendo, a principal atribuição desta Secretaria, a formulação de políticas públicas, manutenção, 
recuperação e preservação das condições ambientais e urbanísticas do município de 
Aquidauana; ^

Rua Giováne Toscane ae tsrito, i /»4 
Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000 

Fone: (067) 3241-1912 
E-mail: semaút aquidauana.ms.gov.br

áne Toscane ae
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aquidauana-MS., 10 de Fevereiro de 2020.

Cl N° 014 /2020/SEMA

DA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
À: Secretaria Municipal de Finanças 
Ao: Núcleo de Compras

Solicitamos a abertura de Processo Licitatório/ Registros de Preços para aquisição de 
materiais de limpeza para atender esta Secretaria, que foi desmembrada no dia 06/06/19, 
conforme Lei Complementar n° 083/2019. Relação materiais em anexo.

I.OBJETO: Abertura de processo Licitatório/ Registro de preços para aquisição de materiais 
limpeza para serem utilizados pela equipe de serviços do Parque Natural Municipal Lagoa 
Comprida e da Secretaria de Meio Ambiente.

2. JUSTIFICATIVA: Material necessário para realizar os serviços de limpeza, higienização e 
conservação diária da sede da Secretaria, sanitários e espaço físico interno e externo do Parque 
Natural Municipal da Lagoa Comprida.

3. FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTARIA:

Orgão 27 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade 27.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Funcional 18.541.0217.2.130 Manutenção e Operacionalização da

Secretaria de Meio Ambiente

Elemento de 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo

Despesas

4. LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada a Rua Giovane 
Toscano de Brito, n° 1784. bairro Alto -  Aquidauana-MS.

Rua: Giovane Toscane de Brito, 1784 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241 - 1912 
E-mail: sema@aquidauana.ms.gov.br

mailto:sema@aquidauana.ms.gov.br
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4. LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada a Rua Giovane 
Toscano de Brito, n° 1784, bairro Alto -  Aquidauana-MS.

5. PRAZO DE ENTREGA: 03 (três) dias úteis.

6. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias após o aceite da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo 
Gestor e Fiscal da Ata, devendo constar numero de contrato e empenho, acompanhada da 
documentação exigida na resolução 54 do TCE/MS.

7. GESTOR DA ATA: Roberto Valadares Santos 
FISCAL DA ATA: Denís Vargas da Rocha

CPF: 338692001-20

Atenciosamente,

I
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;o Valadares SantosRobet
Secretario Mwnicipal de Meio Ambiente

I
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i

Rua: Giovane Toscane de Brito, 1784 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241 -1912  
E-mail: semafrraq uidauana.ms.tzov.hr
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Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Material Limpeza

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1 Água sanitária
Água sanitária, uso doméstico a base de sódio. Embalagem plástica 
de 01 litro. Caixa com 12 litros. 600 litros

3 Álcool em gel Álcool em gel a base de álcool, para higienização 70% 50 unidades

3 Álcool
Álcool etílico hidratado 46° INPM, em gel, para limpeza geral 500 
ml 100 unidades

4 Balde Balde de plástico 20 litros 05 unidades

C Desinfetante Desinfetante líquido, germicida e bactericida. Galão 5 litros 1450 litros

G Detergente
Detergente líquido 500 ml, neutro, concentrado, inodoro, 
biodegradável 150 unidades

T Esponja Esponja, sintética dupla face 30 unidades
V Flanela Flanela, 40 X 60 100% algodão para uso geral 30 unidades

Lã de aço Lã de aço, para limpeza em geral 100 pacote de
10 Limpador de vidros Limpador de vidros, embalagem de 500 ml 20 unidades
11 Limpador instantâneo multiuso Limpador instantâneo multiuso frasco 500ml 50 unidades

<Z Luva Luva, em látex antiderrapante, resistente, para limpeza, tamanho P 20 unidades
1? Luva Luva, em látex antiderrapante, resistente, para limpeza, tamanho M 20 unidades

Luva Luva, em látex antiderrapante, resistente, para limpeza, tamanho G 20 unidades

/ r Pá
Pá, metálica para recolhimento de lixo, cabo de madeira com 15 cm 
comprimento 0G o 5 unidades

I é>Pano de chão Pano de chão cru alvejado 100 unidades
i> Papel higiênico Papel higiênico, fardo com 16 pacotes de 4 unidades 100 fardos

Rua Giovane Toscano de Brito, 1784, Aquidauana/MS — CEP 79200-000
Fone: (067) 3241-1912

E-mail: sema@aquidauana.ms.eov.br

mailto:sema@aquidauana.ms.eov.br
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Rodo \r
Rodo, piso com 02 (duas) borrachas, em polipropileno com 400mm, 
cabo de madeira. 20 unidades

Rodo
Rodo, piso com 02 (duas) borrachas, em polipropileno com 600mm, 
cabo de madeira. 10 unidades

Sabao em pó Sabão em pó, com tenso ativo biodegradável, 500 g 100 unidades

Saco plástico para lixo
Saco de lixo preto, reforçado, lOmicras, medindo 95x115 de 200 
litros 2000 kilos

Saco plástico para lixo
Saco de lixo preto, reforçado, 10 micras, medindo 90x112 de 150 
litros 0 2 500 kilos

Saco plástico para lixo Saco de Lixo preto, reforçado, medindo 75x100 de lOOlitros 200 kilos
Saco plástico para lixo Saco de lixo preto, reforçado, medindo 63x80 50 litros 100 kilos
Saco plástico para lixo Saco de lixo preto, reforçado, medindo 59x62 30 litros 100 kilos
Sabonete líquido Sabonete líquido para as mãos 500 ml 12 unidades

Vassourinha para vaso sanitário Vassourinha para limpeza de vaso sanitário 05 unidades

Vassoura de pêlo Vassoura de pêlo sintético, cabo de madeira, 1,20 cm 05 unidades

Vassoura de Nylon

Vassoura de nylon -  Produto com base plástica, dimensão mínima 
de 27cm x 5 cm, com cerdas de nylon medindo 9cm, com 
quantidade mínima de 100 tufos 12 unidades

Vassoura de polipropileno
Vassoura com 26 dentes em polipropileno laranja, c/ cabo madeira 
l,20cm, para limpeza de jardins e gramados; 60 unidades

Rua Giovane Toscano de Brito, 1784, Aquidauana/MS -  CEP 79200-000
Fone: (067) 3241-1912

E-mail: sema@aquidauana.ms.gov.br

mailto:sema@aquidauana.ms.gov.br


Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM BASE NA ANÁLISE DE DEMANDAS

- Considerando que:

-A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recentemente criada, através da Lei Complementar 
N° 083/2019, de 03/06/19 e, publicada no DO 1212, de 06/06/19;

-Dada a complexidade das questões ambientais em nosso município, criação recente da pasta, 
elaboração e execução de Políticas Públicas de Conservação e Preservação Ambientais, gestão 
do Parque e Viveiro Municipal, torna-se necessário a estruturação da parte administrativa, 
operacional e funcional, garantindo assim, o bem estar e a segurança de nossos servidores e 
público em geral.

E, ainda, considerando que, a Secretaria não foi devidamente equipada com móveis, 
equipamentos e materiais permanentes, consumo, limpeza, máquinas e equipamentos e, com 
base na análise de demandas anteriores, bem como, levantamentos elaborados por nossos 
servidores responsáveis por cada cada setor, encaminhamos, em anexo, as planilhas com 
quantitativos e, devidamente justificadas.

-Há que se considerar ainda que:

-O município de Aquidauana com uma extensão territorial de 16.970,711km, ocupa a 4a posição 
em Mato Grosso do Sul e, a 69a no Brasil (IBGE, 2020), portanto, devido a sua grande extensão 
e singularidade de seus biomas pode-se considerar como um grande avanço, a preocupação da 
atual administração com as questões ambientais em nosso município, criando uma pasta 
específica para o Meio Ambiente;

-A instalação da nova sede da Secretaria em frente ao Parque Natural Municipal da Lagoa 
Comprida, Unidade de Conservação (UC) localizada na área urbana do município constituiu- 
se em um grande avanço;

- O Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida constitui-se no mais importante equipamento 
de educação ambiental e lazer para a população aquidauanense;

-Nas dependências do Parque, encontra-se instalado o Viveiro Municipal que produz mudas de 
espécies nativas, frutíferas, floríferas, exóticas e ornamentais que são destinadas a atender a 
recuperação de áreas degradas, arborização urbana e a comunidade em geral;

-Sendo, a principal atribuição desta Secretaria, a formulação de políticas públicas, manutenção, 
recuperação e preservação das condições ambientais e urbanísticas do município de 
Aquidauana;

Rua Giovane Toscane de Brito, 1 784 
Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000 

Fone: (067) 3241-1912 
E-mail:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Aquidauana-MS, 07 de fevereiro de 2020.

Cl N°27/2020/SEMP

Da: Secretaria Municipal de Produção 
À: Secretaria Municipal de Finanças

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria a aquisição dos itens abaixo relacionados:

Objeto

Item Objeto Quantidade -  
Atendimento 

rural

Quantidade -  
Copa da 

Secretaria

Total

1 Café puro -  500g 30 pacotes 50 pacotes 80
2 Açúcar tipo cristal -  2kg 10 pacotes 25 pacotes 35
3 Chá mate -  400g - 48 48
4 Adoçante dietético -  80ml - 2 unidades 2
5 Arroz agulhinha -  5 kg 15 pacotes - 15
6 Feijão carioquinha tipo 1 -  kg 20 pacotes - 20
7 Óleo de soja -  900ml 25 unidades - 25
8 Macarrão parafuso com ovos -  500g 30 pacotes - 30
9 Macarrão tipo espaguete -  500g 30 pacotes - 30
10 Sal -  kg 10 pacotes 2 pacotes 12
11 Sardinha em conserva no óleo -125g 40 latas - 40
12 Vinagre de vinho -  750ml 12 unidades - 12
13 Extrato de tomate -  850g 15 unidades - 15
14 Farinha de mandioca -  kg 12 unidades - 12
15 Ovos brancos de galinha tipo 2 -  1 dúzia 10 caixas - 10
16 Biscoito doce tipo rosquinha -  400g 10 pacotes 5 pacotes 15
17 Biscoito salgado -  400g 10 pacotes 5 pacotes 15
18 Alho -  kg 16 kg - 16
19 Cebola -  kg 15 kg - 15
20 Frango (coxa e sobrecoxa) -  kg _25kg__________ - 25
21 Costela bovina -  kg 25kg - 25
22 Carne bovina charquada de 2a 25kg - 25
23 Carne de 2a inteira resfriada 25kg - 25
24 Carne de 2a moída 25kg - 25

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-mail: semp@aauidauana.ms.gov.br

mailto:semp@aauidauana.ms.gov.br
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25 Água mineral -  galão 20 litros - 260 260

Justificativa

A aquisição dos produtos relacionados se faz necessário para os atender as demandas 

internas da Secretaria Municipal de Produção, bem como os serviços executados nas aldeias, 

assentamentos e distritos de Aquidauana.

Fonte do Recurso/ Despesa orçamentaria 
Secretaria Municipal de Produção

Órgão: 26 

Unidade: 01

Funcional: 20.608.0215.2.137

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 -  Material de Consumo 

Local de Entrega

Rua: Giovani Toscane de Brito,2765

Prazo de Entrega
Em até 07 dias, após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF). 

Prazo de pagamento
Em até 30 dias a contar da data de entrada da Nota Fiscal no Financeiro.

Fiscal da Ata de Registro de Preços:
Nome: Paula de Sousa Polini 
CPF: 037.896.541-75

Atenciosamente,

Naiara Nogueira Arguelo
Secretária Municipal de Produção - SEMP

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS — 79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-mail: semp@aauidauana.ms.gov.br

mailto:semp@aauidauana.ms.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

A Secretaria Municipal de Produção vem por meio deste solicitar a Vossa Senhoria 

autorização para a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a área rural do Município, 

bem como a manutenção da copa da Secretaria, tendo em vista os seguintes fatos:

1- O Município de Aquidauana ocupa uma superfície de 16.958,496 km2, ocupando a quarta 

posição de maior município de extensão territorial do Mato Grosso do Sul. Ele possui em 

sua extensão 4 (quatro) distritos: Camisão, Cipolândia, Piraputanga e Taunay; 1 (uma) 

comunidade quilombola; 10 (dez) aldeias indígenas, 4 (quatro) assentamentos; 1 (uma) 

colônia.

2- Diante disso, se faz necessário o deslocamento de funcionários desta Secretaria para o 

atendimento aos assuntos relacionados à produção agropecuária, com finalidade em 

atender os pequenos produtores rurais e urbanos do nosso município.

3- Um dos principais atendimentos são serviços de gradeação de terra para a produção 

agrícola e criação de animais, visando o estímulo à produção e valorização do produtor 

rural, melhorando assim a qualidade de vida no campo.

4- São atendidas por ano uma média de 522 famílias de comunidades indígenas e 76 

famílias dos distritos do município, totalizando 598 famílias atendidas que necessitam 

que o funcionário dessa Secretaria se descole e permaneça nas comunidades até o término 

da assistência rural.

5- Entretanto, para a finalística dessa ação temos o dever de proporcionar o bem-estar de 

nossos funcionários com estadia, transporte e alimentação de boa qualidade durante o 

período de deslocamento para as regiões distantes da cidade.

6- No quesito de atendimento à Copa da Secretaria Municipal de Produção, é imprescindível 

a aquisição de produtos alimentícios para o atendimento aos 12 (doze) funcionários que

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-mail: semp@aquidauana.ms.gov.br

mailto:semp@aquidauana.ms.gov.br
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fazem parte do quadro de servidores desta Secretaria, bem como o atendimento ao 

público.

Deste modo, encaminho a presente a Vossa Senhoria para que, ocorra a aquisição dos 

gêneros alimentícios, sem prejuízo da continuidade do atendimento à população que tange aos 

essenciais serviços de assistência rural do município de Aquidauana.

Naiara Nogueira Argueío
Secretária Municipal de Produção - SEMP

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-mail: semp@aquidauana.ms.gov.br

mailto:semp@aquidauana.ms.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

S -.

Aquidauana-MS, 07 de fevereiro de 2020.

Cl N°28/2020/SEMP

Da: Secretaria Municipal de Produção 
À: Secretaria Municipal de Finanças

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria a aquisição dos itens abaixo relacionados:

Objeto
Produtos de Higiene e Limpeza

Item Objeto Quantidade
1 Água sanitária - litro 120 litros
2 Sabão em pó - kg 60 quilos
3 Detergente -  500 ml 120 unidades
4 Desinfetante -  21 120 litros
5 Sabão em barra -  5 unid 12 pacotes
6 Papel Higiênico -  4 rolos 120 pacotes
7 Palha de aço 36 pacotes
8 Cera líquida -  500ml 36 unidades
9 Esponja de lavar louça 36 unidades
10 Multi uso líquido 20 unidades
11 Álcool em gel -  500g 20 litros
12 Álcool líquido -  litro 20 litros
13 Sapólio -  300g 20 unidades

Materiais de Higiene e Limpeza
Item Objeto Quantidade
1 Vassoura 18 unidades
2 Rodo 18 unidades
3 Flanela 25 unidades
4 Balde 10 unidades
5 Pano de chão 36 unidades
6 Pano de prato 20 unidades
7 Fósforo -  10 unid 12 pacotes
8 2 Sacos de lixo - 60 litros 320 unidades
9 Sacos de lixo - 100 litros 400 unidades

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-mail: serop@aquidauana.ms.gov.br

mailto:serop@aquidauana.ms.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Justificativa

A aquisição dos produtos relacionados se faz necessário para que ocorra a manutenção 

do prédio visando às boas condições de higiene e organização nas dependências da Secretaria 

Municipal de Produção.

Fonte do Recurso/ Despesa orçamentaria 
Secretaria Municipal de Produção

Órgão: 26 

Unidade: 01

Funcional: 20.608.0215.2.137

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 -  Material de Consumo 

Local de Entrega

Rua: Giovani Toscane de Brito,2765 

Prazo de Entrega
Em até 07 dias, após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF). 

Prazo de pagamento
Em até 30 dias a contar da data de entrada da Nota Fiscal no Financeiro.

Fiscal da Ata de Registro de Preços:
Nome: Paula de Sousa Polini 
CPF: 037.896.541-75

Atenciosamente,

Naiara Nogueira Arguelo
Secretária Municipal de Produção - SEMP

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-mail: semp@aauidauana.ms.gov.br

mailto:semp@aauidauana.ms.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

A Secretaria Municipal de Produção vem por meio deste solicitar a Vossa Senhoria 

autorização para a aquisição de Produtos e Materiais de Higiene e Limpeza para atender as 

demandas desta Secretaria, tendo em vista os seguintes fatos:

1- A Secretaria Municipal de Produção é considerada uma pasta tanto de atividade meio 

como de atividade fim. Para a atividade meio se faz necessário a aquisição dos itens 

citados para garantir o bem-estar aos servidores e ao público.

2- Aquisição de materiais de limpeza e higienização é necessária para manutenção do 

Prédio visando às boas condições de higiene e organização nas dependências da 

Secretaria Municipal de Produção.

3- A Secretaria possui um quadro com 12 (doze) servidores públicos e faz atendimento ao 

público, sendo assim esses produtos são de extrema importância para a rotina diária.

4- A principal finalidade do serviço de higienização e limpeza é preparar o ambiente, 

manter a ordem, proporcionando maior segurança favorecendo o bom desempenho das 

ações a serem desenvolvidas, melhorando assim, a qualidade dos serviços.

5- Os materiais elencados serão utilizados para a limpeza de 5 (cinco) salas, 4 (quatro) 

banheiros, 1 (uma) copa e pátio, assim como vidros e janelas.

Deste modo, encaminho a presente a Vossa Senhoria para que, ocorra a aquisição dos 

produtos e materiais de higiene e limpeza, sem prejuízo da continuidade do atendimento à 

população, bem como a manutenção da Secretaria Municipal de Produção.

'X ~ \ G j ^ ^ j j S h z r
Naiara Nogueira Arguelo

Secretária Municipal de Produção - SEMP

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-mail: semp@aquidauana.ms.gov.br

mailto:semp@aquidauana.ms.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

C.l. n°. 26/2020/GAB/FEMA 

limo. Senhor
Antonio Carlos Costa Marques
Secretário Municipal de Finanças

Aquidauana -  MS, 06 de fevereiro de 2020.

Senhor Secretario,
A Fundação de Esportes -  FEMA, vem através deste solicitar de Vossa 

Senhoria, a aquisição de materiais de limpeza para eventos esportivos realizados e apoiados 
pela FEMA, pelo período de 12 (doze) meses.
Objeto: o objeto dessa contratação é o registro de preço (Decreto 30/2019 art. 3o), para 
aquisição de materiais de limpeza dos eventos esportivos realizados pela Fundação de 
Esporte de Aquidauana.
Justificativa: Faz-se necessária a aquisição de materiais de limpeza para a manutenção da 
FEMA, bem como do Estádio Municipal ao longo do ano. A descrição e quantidade 
encontram-se no anexo I desta C.l.
Local de entrega: Município de Aquidauana
Prazo de entrega: 5 (cinco) dias após a emissão da AF
Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrada da nota fiscal 
atestada no financeiro.
Nome do gestor: Plinio Valejo de Goes
Fiscais: Henrique Brites Botelho, CPF 013.169.521-50
José Carlos Albuquerque, CPF 542.579.211-53
Fonte de recursos: despesas orçamentárias Fundo Municipal de Desporto Aquidauana 
Órgão: 12 
Unidade: 03
Funcional: 27.812.0221.2077 
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000

Certos de contar com sua habitual atenção e apoio sempre dispensados

às nossas solicitações, reiteramos prot 

Atenciosamen

P U N I

stima e apreço.

t e L E J O  D E  G Ó E S
Diretor'Ç/esidente da FEMA 

Celular-996520593

0Plinio Vaíejo dc Goes 
Diretor Presidente da FEMA 
Portaria 883/2018 de 17/05/2018

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.co

mailto:fema.aquidauana@hotmail.co
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ANEXO I - C.l. n°. 26/2020/GAB/FEMA

PRODUTOS DE LIMPEZA 1o TRIM. 2o TRIM. 3o TRIM. 4o TRIM. TOTAL

ITEM
Água sanitária - 
composição: 
hipoclorito de 
sódio e água: 
princípio ativo: 
hipoclorito de 
sódio: teor de 
cloro ativo: 2,0 a 
2,5%

UNID/PCT
1

Álcool etílico, 
liquido, 
embalagem 
plástica com 1000 
ml, uso
doméstico, pronto 
para uso, original 
de fábrica,
embalagem 
lacrada, com 
Registro no 
Ministério da 
Saúde, validade e 
informações do 
fabricante 
estampas no 
rótulo do produto

LT 50 50 50 50 200

•l LT 20 20 20 20 8<y

Álcool gel - gel a 
base de álcool 
para
higienização, a 
70%, com ação 
antisséptica, sem 
enxágue; 
composição: 
álcool etílico, 
polímero_______

LT 20 20 20 20 80^

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.co

-/o de Çe>es
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æ mm"

carboxilico, 
neutralizante, 
umectante, 
conservante, 
quelante e água 
deionizada. prazo 
de validade: 24 
meses a partir da 
data de
fabricação / 
(embalag. de 11)
Desinfetante 
(embalag. c/ 2 Its) 

germecida, 
pronto uso, 
original do
fabricante, com 
registro no
ministério da 
saúde, químico 
responsável, data 
de fabricação e 
validade,
composição e 
informações do 
fabricante 
estampada na 
embalagem.
Detergente 
líquido- 500 ml- 
neutro, pronto 
uso,
biodegradável, 
original do
fabricante, com 
registro do
ministério da 
saúde, químico 
responsável, data 
de fabricação e 
validade,
composição e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

LT

500 ML

50

20

50

20

50

20

50

20

20C

80

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: ^  mio,_____

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513

dente da FEMf7 9 .2 0 0 -0 0 0  Aquidauana -  M S  niretor Presm—-1883/20r6 de I7í05|iuib
email: fema.aquidauana@hotmail.co Portana t

mailto:fema.aquidauana@hotmail.co


informações
fabricante
estampada
embalagem

do

na

£

«d

0\

4

Esponja dupla 
face- pacote com 
3 unidades, de 
fibra sintética, 
para uso geral de 
limpeza, medindo 
7cm x i 1cmx 
2,2cm, com 
informações da 
composição e 
fabricante em 
embalagem 
original_________
Flanela para 
limpeza (40 x 60)
Pano de chão ( 
alvejado) medindo
Papel higiénico 
folha dupla 60mt 
pct com 04 rolos
Papel toalha-
pacote com 2
unidades, para
cozinha, alta
absorção,
embalagem
original do
fabricante,
contendo
informações da
composição do
produto e do
fabricante

Rodo 2.000 em aço 
60 cm
Sabão em barra- 
200gr,_________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

PCT

UNID

UNID

PCT

PCT

UNID

PCT

10

40

04

12

10

40

04

12

10

40

04

12

10

40

04

12

X  ' i

16

40

16C

16.

08

48

12

/

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as tu min.
í f

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
emai 1: fema. aquidauana@hotmai 1. co

(pfinioXyafejo df j j to
Diretor Ptesidente dã r£M-
Portana 883^018 de l7/0B/2Olb



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana
embalagem com 
5 unidades, 
composição: 
sódio, glicerina, 
branqueador 
ótico, sais
inorgânicos, 
carbonato de 
cálcio e água. a 
embalagem deve 
conter todas as 
informações 
exigidas por lei e 
apresentar 
notificação junto a 
agência nacional 
de vigilância 
sanitária.

? Sabão em pó - 
tipo omo/tixan ypé 
ou similar,
concentrado para 
lavagem de kg 
300,0000 6,5933 
1.977,99 roupa e 
limpeza geral 
(embalagem 
sacos plásticos 
com 1 kg) 
composição 
química: 
tensoativos 
aniônicos, 
carbonatos, 
polifosfatos, 
agentes 
alcalinizantes, 
enzima 
branqueador, 
corante, 
fragrância, 
principio ativo: 
alquil benzeno

KG 30 30 30 30 120

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
emai 1: fema.aquidauana@hotmail.co

íxn
Diretor
Portaria

Tejo de Çoes
presidente da FEMP 
1 3 /2 0 1 8  de 17/050°
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Fundação de Esporte do Município de Aquidauana
sulfonato de sódio 
ou ácido
dodecilbenzeno 
sulfflnico linear a 
90%. ph (1%) 
aproximadamente 
entre 10,50 a 
11,50g/l,
aparência: pó
homogêneo 
azulado, possuir 
nível de espuma

para
de

e
roupa

aroma

controlado 
redução 
enxagues, 
deixar a 
com 
agradável, 
fabricante deverá 
ter laudos e 
certificado das
embalagens, 
litros, embalagem 
certificada pelo 
I METRO, 
fabricante deverá 
ter laudo ou fichas 
técnicas de 
especificação do 
produto, ficha 
informações 
sobre 
segurança 
produtos 
químicos, 
registros 
notificações 
legislação vigente 
no ministério da 
saúde e Anvisa 
para produtos e 
embalagens, data 
de fabricação,

de

a
de

ou
da

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.
— ................  >

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.co

mailto:fema.aquidauana@hotmail.co
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K j

4 A

:

nome e registro 
do químico
responsável com 
razão social, 
endereço e CNPJ 
do fabricante 
deverão constar 
visivelmente na 
embalagem_____
Sabonete líquido 
(gl.) 5 litros_____
Saco de lixo de 
100 Its, reforçado 
(fd cl 100 unid.) 14 
saco de lixo 40 Its 
(c /100 unid.) 15 
sabonete liquido 
(gl.) 5 litros 16 
flanela para 
limpeza (40 x 60)
17 balde de 
plástico - 20 litros
18 fosforo longo 
8x240 para 
cozinha (240 
unidades
Saco de lixo 40 
Its (c /100 unid.)
Saco de lixo 20 Its 
(c /100 unid.)
Vassoura de 
nylon- 22 cm-com 
cerdas macias 
plástico, cabo de 
madeira com 
comprimento 
mínimo de 1,10m
Cabo vassoura de 
nylon- 22 cm-com 
cerdas macias
plástico, cabo de 
madeira com

Fundação de Esporte do

UNID

PCT

PCT

PCT

UNID

UNID

Município de Aquidauana

10

20

20

20

20

20

10

20

20

20

20

20

10

20

20

20

20

20

10

20

20

20

20

20

8 0 ^

8 0 ^

80

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.
_______________________ ------------------- --

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.co

„ _ __  . „ Z j õ a e Ç o e s
Diretor Presidente da FEMA 
Portaria 88372018 de 17/05/2018
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Fundação de Esporte do Município de Aquidauana____________________
comprimento 
mínimo de 1,10m
Aromatizador A 
Granel Citronela - 
Citronela Tipo 
Ceilão (obtido de 
Cymbopogon 
nardus Rendle) 
consiste de 
geraniol (18-20%), 
limoneno (9-11%), 
metil-isoeugenol (7- 
11%), citronelol (6- 
8%), e citronelal (5- 
15%). Tipo Java 
(obtido de 
Cymbopogon 
winterianus Jowitt) 
consiste de 
citronelal (32-45%), 
geraniol (11-13%), 
acetato de geranilo 
(3-8%), limoneno 
(1-4%)

UNID
PnS?̂

12 12 12 12 48

Alvejante Veja 
Gold multiuso 
500ml

ML 12 12 12 12 48

Vassoura de 
nylon- 60 cm-com 
cerdas macias 
plástico, cabo de 
madeira com 
comprimento 
mínimo de 1,10m

UNID

06 -(R - 3̂  Cí

06 06 06 06 36

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513

79.200-000 Aquidauana -  MS (pfinW
email: fema.aquidauana@hotmail.co pretor 883/*'oî e I7f05/20u
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Estudo técnico preliminar

A Fundação de Esportes necessita manter limpo e organizado os prédios sob 

sua responsabilidade, ou seja, Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal. Dessa forma, faz- 

se necessária a aquisição de materiais de limpeza para atender os dois locais que 

constantemente recebem a população em geral nos diversos eventos promovidos e apoiados 

pela FEMA.

lù'vaiejode ijoes 
Diretor «residente da FEMA
Portaria 8S8/2018 de 17/05/2018

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.co
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C.l. n°. 25/2020/GAB/FEMA 

limo. Senhor
Antonio Carlos Costa Marques
Secretário Municipal de Finanças

Aquidauana -  MS, 06 de fevereiro de 2020.

Senhor Secretário,
A Fundação de Esportes -  FEMA, vem através deste solicitar de Vossa 

Senhoria, a aquisição de gêneros alimentícios para eventos esportivos realizados e apoiados 
pela FEMA, pelo período de 12 (doze) meses.
Objeto: o objeto dessa contratação é o registro de preço (Decreto 30/2019 art. 3o), para aquisição 
de gêneros alimentícios dos eventos esportivos realizados pela Fundação de Esporte de 
Aquidauana.
Justificativa: os itens relacionados são para consumo interno e eventos onde a FEMA os realiza 
ou apoia. Os itens de eventos são: pães, muçarela, presunto, copo descartável refrigerante e 
água. A descrição e quantidade encontram-se no anexo I desta C.l.
Local de entrega: Fundação de Esportes de Aquidauana 
Prazo de entrega: Até 3 (três) dias após a emissão da AF
Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrada da nota fiscal atestada 
no financeiro.
Nome do gestor: Plinio Valejo de Goes
Fiscais: Henrique Brites Botelho, CPF 013.169.521-50
José Carlos Albuquerque, CPF 542.579.211-53
Fonte de recursos: despesas orçamentárias Fundo Municipal de Desporto Aquidauana 
Órgão: 12 
Unidade: 03
Funcional: 27.812.0221.2077 
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000

Certos de contar com sua habitual atenção e apoio sempre dispensados às 
nossas solicitações, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

PLINIO wALEJO DE GÓES
Diretor Presidente da FEMA 

Celular-996520593

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/  3 / 0  "^V2020 as /  h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.com
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ANEXO I -  C.l. n° 25/2020/GAB/FEMA

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1o TRIM. 2o TRIM. 3o TRIM. 4o TRIM. TOTAL

ITEM UNID/PCT
Açúcar tipo cristal -  
cristalizado, 
sacarose obtida a 
partir do caldo de 
cana-de-açúcar 
(saccharum 
officinarum 1.): 
branco, aspecto 
granuloso fino a 
médio, isento de 
matéria terrosa, 
livre de umidade e 
fragmentos 
estranhos, 
rotulagem 
contendo, no 
mínimo. O nome 
do fabricante e do 
produto: o CNPJ 
do fabricante, o 
número do lote. A 
data de fabricação 
e a data ou prazo 
de validade. 
Embalagem de 
polietileno, 
transparente, com 
peso liquido de 2 
kg

KG
3 3 6 5 17

Café puro. 03 
corações ou similar 
500g, torrado e 
moldo, procedente 
de grãos sãos. 
Limpos e isentos 
de impurezas, 
acondicionado em 
pacote

KG 4 4 4 4 16

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: _ min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha
Telefone 3241 5513 ___

79.200-000 Aquidauana -  MS -Pãnio 'VAÍejo de Coes
email: fema.aquidauana@hotmail.co
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aluminizado, 
integro, resistente 
e vedado 
hermeticamente. A 
embalagem deverá 
conter
externamente os 
dados de 
identificação e 
procedência, 
número do lote 
data de fabricação, 
quantidade do 
produto, selo de 
pureza ABIC e 
atender as 
especificações 
técnicas da NTA44 
do decreto 
estadual na 12.486 
de 20/10/1978. O 
produto deverá 
apresentar 
validade mínima de 
6 (seis) meses a 
partir da data 
entrega.
Embalagem 500g

Chá mate tostado, 
embalagem de 400 
g com rendimento 
de até 15 I. A 
embalagem deverá 
ser limpa, isenta de 
matéria terrosa, 
fungos ou 
parasitas, livre de 
umidade e 
fragmentos 
estranhos, 
resistente e não 
violada, de modo a 
garantir a 
integridade do 
produto. Deverá

KG 2 3 3 3 11

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.co

<P:ü m y á íe jo  de Goes 
Diretor Presidente da fem/í
Portaria 883/2018 de 17/05/2016

mailto:fema.aquidauana@hotmail.co
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana
conter
externamente os 
dados de 
identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, 
número de lote, 
quantidade do 
produto e validade 
mínima de 06 
(seis) meses após 
a data da entrega

Copo descartável 
em poliestireno, 
não tóxico, não 
reciclado, com 
capacidade de 180 
ml, na cor branca, 
embalagem com 
100 unidades, 
original de fábrica, 
responsável 
técnico,
composição do 
fabricante 
estampada na 
embalagem.

PCT 2 2 2 4 10

Pão -  de sal, 
francês. Produto 
obtido pelo 
amassamento e 
cozimento de 
massa preparada 
obrigatoriamente 
com farinha de 
trigo, sal e água, 
que se caracteriza 
por apresentar 
casca crocante, de 
cor uniforme 
castanho-dourada 
e miolo de cor 
branco-creme de

UNID. 100 100 100 100 400

M Ky

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Telefone 3241 5513 
79.200-000 Aquidauana -  MS 

email: fema.aquidauana@hotmail.co
(plwRrVãlIjo de Loe.
Diretor Presidente da FEM7 
Portaria 883/JD18 de 17/05/20! :

mailto:fema.aquidauana@hotmail.co


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana
textura e 
granulação fina 
não uniforme. 
Embalado em saco 
de polietileno de 
baixa densidade, 
atóxico e de 
primeiro uso

Refrigerante sabor 
cola, envasado em 
garrafas pet 
reciclável de 2 
litros, classificação 
normal (marca- 
referência 
indicativa de 
parâmetro de 
qualidade: Coca- 
cola equivalente ou 
de melhor 
qualidade. 
Refrigerante sabor 
Guaraná.
Envasado em 
garrafas pet 
reciclável de 2 
litros, classificação 
normal (marca- 
referência 
indicativa de 
parâmetro de 
qualidade: 
Antárctica, 
equivalente ou de 
melhor qualidade

UNID. 05 10 10 20 45

Margarina vegetal 
Doriana ou similar 
com sal. 80% de 
lipídeo, aspecto, 
cheiro, sabor e cor 
peculiares.
Deverão estar 
isentos de ranço e 
de outras

UNID. 1 2 2 2 7

Recebido por (nome por extenso) [_______Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.co

mailto:fema.aquidauana@hotmail.co


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

•

•

características 
indesejáveis, 
podendo conter 
vitaminas e outras 
substancias 
permitidas. A 
embalagem deverá 
estar limpa, isenta 
de matéria terrosa, 
fungos ou 
parasitas, livre de 
fragmentos 
estranhos, 
resistentes e não 
violadora de modo 
a garantir a 
integridade do 
produto. Deverá 
conter
externamente os 
dados de 
identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, 
número de lote, 
quantidade do 
produto e validade 
mínima de 06 
(seis) meses a 
partir da data da 
entrega. Com 
registro no 
ministério da 
agricultura 
SIF/DIPOA. 
Embalagem de 
500g. embalagem 
original do 
fabricante e com 
ao menos 70% do 
prazo de validade à 
vencer na data da 
entrega.

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Telefone 3241 5513 
79.200-000 Aquidauana -  MS 

email: fema.aquidauana@hotmail.co
<PlmUr
Diretor I
Portaria 8

*atéfo dc Çc,
Ridente da FEN
Ò18 de 17/05/ r̂

mailto:fema.aquidauana@hotmail.co


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

V

VO

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana
Água mineral s/ 
gás 500m l- fardo 
cl 12

GRF 50 50 50 50 200

Muçarela fatiada- 
Sadia ou similar, 1c 
qualidade

KG 2 10 15 15 42

Presunto- Sadia ou 
similar, cozido, 
sem capa de 
gordura, em peça, 
embalado a vácuo 
em saco plástico 
transparente e 
atóxico, limpo, não 
violado e 
resistente, com 
rótulo ou etiqueta 
que identifique: 
categoria do 
produto, prazo de 
validade, carimbo 
do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de 
Inspeção Estadual) 
ou SIM (Serviço de 
Inspeção 
Municipal)

KG 2 10 15 15 42

Diretor
Portaria

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.co

mailto:fema.aquidauana@hotmail.co


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

J
ÍMQ

----- /

Estudo técnico preliminar

Os gêneros alimentícios são solicitados para atender a demanda interna, assim como 

os eventos promovidos ou apoiados pela Fundação de Esportes de Aquidauana, uma vez 

que a fundação possui ao longo do ano um extenso calendário esportivo e, assim, necessita 

atender funcionários, atletas e comunidade esportiva que participam dos eventos com 

alimentação.

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.co

mailto:fema.aquidauana@hotmail.co
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Governo M unicipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Assistência Social

Cl n.725/2019/SAS

Aquidauana - MS, 07 de Novembro de 2019.

Do -  Secretário Municipal de Assistência Social

Para -  Secretária Municipal de Finanças/Núcleo de Compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, abertura do Processo Licitatório para Aquisição de 

Gêneros Alimentícios.

OBJETO: O objeto da referida licitação é a contratação de empresa especializada na 

aquisição futura de Gêneros Alimentícios, para atender esta Secretária bem como os 

Programas e Projetos Sociais, conforme descrição/especificação e quantidade relacionadas 

no anexo I, deste termo de referência.

JUSTIFICATIVA: Justificamos a necessidade da contratação para aquisição futura a fim 

de atender à demanda diária dos Programas e Projetos Sociais desta Secretaria. 

Ressaltamos que as quantidades informadas nesta licitação referem-se à estimativa de 

consumo para o período de 12 meses. É importante salientar que o material ao qual este 

objeto se refere deve apresentar qualidade e rendimento de forma similar aos das marcas 

mais conhecidas no mercado. Segue abaixo a descrição dos serviços.

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  SAS” Órgão gestor da 

assistência social que tem por objetivo, garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, 

apoiar indivíduos, famílias e comunidade no enfrentamento de situações de risco e de 

vulnerabilidades, por meio de uma rede de serviços, benefícios, programas e projetos, 

assim denominados:

SCFV URBANO (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) — O serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculo visa proporcionar o convívio familiar e 

comunitário atuando diretamente no territórios de vulnerabilidade, tendo como foco a 

oferta e atividade de convivência e socialização, com intervenções no contexto de 

vulnerabilidades sociais, de modo a prevenir situações de exclusão e risco social, 

organizado por faixa etária-crianças de 0 a 6, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; 

Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos;

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Teie-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aciuiiianana.ins.rov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

mailto:desenvolvimentosocial@aciuiiianana.ins.rov.br


Estado de Mato Grosso do Sul 
Governo M unicipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Assistência Social

PELOTÃO ESPERANÇA - Tem a finalidade oportunizar meios educacionais às crianças 

e adolescentes, em situação de risco social, oriundas de famílias no limiar da subsistência, 

para um desenvolvimento físico, intelectual e moral harmonioso, que lhes permitem 

vislumbrar um futuro mais promissor, por meio de reforço escolar assistido e prática 

desportiva desenvolvido no 9o Batalhão de Engenharia de Combate.

PATRULHA MIRIM -  Promove ações de prevenção e enfrentamento a exploração do 

trabalho infantil, orientações referentes ao uso indevido de álcool e drogas para criança e 

adolescentes usando métodos que priorizem os bons costumes;

PROJETO FLORESTINHA -  É um serviço socioeducativo, para atendimento de 40 

(quarenta) crianças e adolescentes, na faixa etária de 10 a 16 anos, que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social;

BOMBEIROS DO AMAHÃ -  O Projeto Bombeiros do amanhã do CBMMS tem por 

objetivo promover a cidadania e inclusão social as crianças e adolescentes em situação de 

Vulnerabilidade Social e fortalecer a integração entre o Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Mato Grosso do Sul e a comunidade, além de colaborar com a formação de uma 

cultura de prevenção e proteção à vida e ao meio ambiente, formando cidadão cônscios de 

suas responsabilidades e direitos perante a sociedade.

CRAS I e II (Centro de Referência de Assistência Social) - 

Possui a função de ofertar serviços e ações de proteção básica de gestão territorial da 

rede de assistência social nas áreas de vulnerabilidade social, promovendo a organização e 

a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele 

envolvidos;

CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). E um programa 

responsável pela oferta de orientação e apoio especializados e continuados a indivíduos e 

famílias com seus direitos violados;

PROJETO ABRAÇO -  E um projeto responsável pela execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto no âmbito do município;

CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher vítima de Violência). É o

programa responsável pelo acompanhamento e prevenção à violência contra mulheres; 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO -  Serviço de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes em rompimento total de vínculos familiares;
Secretaria de Assistência Social 

Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 
Tele-Fax: 3240 - 1400

E-mail: descnvolvimentosocial@aauidauana.ms.pov.br- Anuidauana - CEP 79200-000

mailto:descnvolvimentosocial@aauidauana.ms.pov.br


Estado de M ato Grosso do Sul
G overno M u n icip a l d e  A quidauana

Secretaria M unicipal de Assistência Social

GERAÇÃO DE RENDA -N úcleo  responsável pela oferta de cursos profissionalizantes, 

de aprimoramento e horta comunitária;

CASA DO TRABALHADOR -  Programa responsável pela oferta de vagas de emprego 

e cadastro de mão-de-obra do município;

CONSELHO TUTELAR -  É o órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente".

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -  PBF. É um programa de transferência direta de 

renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o 

País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. 

CONSELHOS MUNICIPAIS -  São espaços públicos de composição plural e paritária 

entre governo e sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja função é 

formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - Contribuir para um processo de 

envelhecimento ativo, saudável e autônomo, assegurando espaço para encontros das 

pessoas idosas e intergeracionais de modo a promover a convivência comunitária e familiar 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo social; 

COORDENADORIA DA JUVENTUDE -  Tem por finalidade articular e contribuir com 

as políticas públicas destinadas ao público jovem, com vistas a garantir a integração e a 

participação do jovem no processo social, econômico e cultural do município.

FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIO: Da estimativa dos valores da 

dotação orçamentária para aquisição do objeto serão oriundos da seguinte dotação 

orçamentária:
---- y----------------

Orgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos Programas e 

Projetos Sociais

Projeto / 

Atividade

2.054 Manutenção dos Programas e 

Projetos Sociais

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aQuidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

mailto:desenvolvimentosocial@aQuidauana.ms.gov.br
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Orgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos Programas e 

Projetos Sociais

Projeto

Atividade

/ 2.054 Manutenção dos Programas e 

Projetos Sociais

Elemento

Despesa

de 3.3.90.30.00.00.00.00.0 l .0000 Material de Consumo

Elemento

Despesa

de 3.3.90.30.00.00.00.00.0 l.0082 Material de Consumo

Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos Serviços de 

Proteção Básica

Projeto / 

Atividade

2.055 Manutenção dos Serviços de 

Proteção Básica

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo

r ------
Orgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos Serviços de 

Proteção Especial

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvoMmentosocialC^aquidauana.rns.pov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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Projeto / 

Atividade

2.056 Manutenção dos Serviços de 

Proteção Especial

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo

Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos

Projeto / 

Atividade

2.057 Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo

LOCAL DE ENTREGA/PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues 

de forma parcelada conforme documento autorizativo para tal solicitação, e entregues, 

conforme descrita na tabela em anexo:

PÃO FRANCÊS: ENTREGA DIÁRIA NOS SEGUINTES ENDEREÇOS

Item Programa/Projeto Entrega/Horário

01 UNIDADE PROVISÓRIA DE 

ACOLHIMENTO (Rua Jorge Bodstein 

n° 1000- B .  Alto).

Telefone: 3241-6041 

E-mail:

Segunda a Segunda ás 6:00h.

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: ciesenvoKimentosocial@aauidaiiana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

mailto:ciesenvoKimentosocial@aauidaiiana.ms.gov.br
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Secretaria Municipal de Assistência Social

casalaraquidauana@gmail.com

02 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO 

IDOSO ( R. Duque de Caxias 2111 -  B. 

Alto.

E-mail: casaidoso(o>outlook.com 

3241-4950

Segunda a Sexta ás 6:30h.

03 PELOTÃO ESPERANÇA

9o bec 
Telefon

Segunda a Sexta ás 6:30h.

04 SCFV-Urbano - Rua: Bichara 

Salamene, N°. 2259 -  Bairro: Serraria.

Segunda a Sexta ás 6:20h.

05 PATRULHA MIRIM 

Quartel da polícia militar

Segunda a Sexta às 6:30h

06 BOMBEIROS DO AMAHÃ 

Quartel do bombeiro

FRUTAS E VERDURAS ENTREGA SEMANAL

Item Local da entrega Entrega/Horário

01 Diretamente na Secretaria de 

Assistência Social, sito a rua: 

Honório Simões Pires n° 618 -  Vila 

Cidade Nova Aquidauana-MS.

Segunda a Sexta das 7:30h às 

12:30h.

LATÍCINIOS ENTREGA SEMANAL

Item Local da entrega Entrega/Horário

01 Diretamente na Secretaria de 

Assistência Social, sito a rua:

Segunda a Sexta das 7:30h às 

12:30h.

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimeritosocial@aquidauana. ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

mailto:casalaraquidauana@gmail.com
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Secretaria M unicipal de Assistência Social

Honório Simões Pires n° 618 -  Vila 

Cidade Nova Aquidauana-MS.

Demais produtos diretamente na Secretaria de Assistência Social, sito a rua: Honório 

Simões Pires n° 618 -  Vila Cidade Nova Aquidauana-MS.

O prazo para entrega é de até 05 (cinco) dias após a solicitação, exceto o pão que a entrega 

é diária.

Todas as despesas de transporte, frete, carregamento, descarregamento, e outros custos 

decorrentes desta licitação, correrão por conta exclusivos da contratada.

PRAZO DE PAGAMENTO: Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato, no 

prazo, em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceites dos produtos, mediante a 

comprovação, pelo (s) Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações 

para:

-  Certificado de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal relativo a 

cada pagamento realizado,

-  Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos 

Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado,

-  Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado.

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:

Fiscal: Jesus Arruda de Jesus CPF: 0358.215.381-41 

Gestor: Marcos Ferreira Chaves de Castro 029.648.771-65

Atenciosamente,

Marcos Ferreira Chaves de Castro 

Secretário M unicipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 792004)00

iVlatcos Ferteitü CVvaves ae Caso
' s s S í » í e E Í ® í 'a ■

mailto:desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Grosso do Sul 
Governo M unicipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Assistência Social

—  L S3-
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TEM ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO LMD QUANTIDADE

1. ABACAXI -  havaí, de Ia qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar 
em perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, sem manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

Kg 200

2. ADOÇANTE - ADOÇANTE DIETÉTICO - adoçante 
dietético, apresentação: líquido, tipo: com edulcorantes 
artificiais, sacarina sódica e ciclamato de sódio, forma 
fornecimento: 85g

Unidade 20

3. CAFE - Café em pó homogêneo, tipo superior, com 
classificação de avaliação global de qualidade entre 6,7 
e 8, acondicionados em embalagem aluminizada, 
fechado hermeticamente (vácuo) em pacote com 500gr. 
Validade do produto entregue de 12 (doze) meses, a 
contar da data de fabricação, máximo de 30 (trinta) dias 
de fabricação anterior à entrega.

Pacote 1100

4. CALDO DE GALINHA: 0  produto deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 70 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Ingredientes: sal, amido, óleo vegetal, 
extrato de levedura, curcuma, alho, cebola, salsa, carne 
de galinha, sem pimenta e sem glúten. Poderá conter 
outros ingredientes desde que permitidos por legislação 
e que não descaracterizem 0 produto. Embalagem 
primaria: saco plástico leitoso ou metalizado, 
termosoldável, resistente e atóxica. Embalagem com 08 
cubos. No momento da entrega do pedido, 0 produto 
deverá dispor de no mínimo 10 (dez) meses de 
validade.

Caixa 50

5. CHA MATE - tostado, com validade minima de 
06(seis) meses após a data de entrega, embalagem com 
400 gramas

Unidade 150
d  \ç

6. CHÁ SABOR CAMOMILA - Caixa com 20(vinte) 
saches, de 11 g Unidade 40

7. CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA - Caixa com 
20(vinte) saches, de 1 lg Unidade 50

8. CHÁ SABOR HORTELÃ - Caixa com 20(vinte) 
saches, de 11 g Unidade 100

9. CHOCOLATE GRANULADO - Embalagens 150 g Unidade 30
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10. CHUCHU - de primeira qualidade, de tamanho grande 
e médio, coloração Uniforme, sem defeito, firmes e 
bem desenvolvidos, livres de terra ou copros estrtanhos 
aderentes, não deve apresentar quaisquer lesão.

Kg 60

11. COSTELA BOVINA DE BOA QUALIDADE, 
resfriada, com osso, obtida através do abate de animais 
sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, 
nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e 
sabor característico, cor vermelha brilhante ou púrpura. 
0  percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. 
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro 
tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta 
que identifique: categoria do produto, prazo de 
validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção 
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal.

KG 500

12. CONDIMENTO (orégano), apresentação natural, 
matéria-prima orégano, aspecto físico granulado. 
Embalagem 200g

Unidade 200

13. COCO RALADO - ralado, sem açúcar. Produto obtido 
a partir do fruto co coqueiro, por processo tecnologico 
adequado e separado parei lamente por emulsão 
óleo/água por processos mecânicos de acordo com a 
RDC 272/2005 DA ANVISA, devidamente 
identificada na emabalgem, com 100g.

Pacote 100

14. CANELA EM PO - proveniente de cascas sãs, limpas 
e em forma de pó fino, acondicionado em saco de 
polietileno, integro, antitóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
número de lote, data de fabricação, qunairdade de 
produto e apreentar validade minima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega na unidade requisitante, de 
acordo com RDC n° 276/2005. Embalagem com 30g.

Pacote 30

15. CARNE BOVINA EM CUBO - a carne deve ser de 
patinho ou coxão mole, apresentar-se com aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de 
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de 
acordo coma legislação sanitária e ministério de 
agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome e 
composição do produto, lote, data dê fabricação e 
validade, número de registro no órgão oficial, CGC, 
endereço do fabricante e distribuidor, condições de 
armazenamento e quantidade (peso), sua apresentação 
deve ser EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 
3X3 CM, CONGELADA EM TEMPERATURA. DE - 
10 A - 25°C. EMBALAGEM DE 01 KG.

kg 600
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16.

CARNE DE Ia EM BIFE, RESFRIADA, COM NO 
MÁXIMO 20% DE GORDURA NO SEU TOTAL, 
LIVRE DE APARAS, ASPECTO FIRME, NA COR 
VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO OU 
MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADAS 
EM EMBALAGENS de 1 a 15 kg (conforme solicitado 
pelo município), com ao menos 70% do prazo de 
validade à vencer na data da entrega.

KG 800

17. CRAVO DA ÍNDIA, produto natural, embalado em 
saco de polietileno atóxico, transparente e resistente, 
40gr. Data de fabricação e validade.

Unidade 20

18. DOCE DE LEITE - embalagem pote 200 G Unidade 80
19. ERVA DOCE - Embalagem com 40 gr Unidade 30
20. ERVILHA EM CONSERVA - Valor Nutricional 

(porção de 130g): Vcal. -  107 Kcal, Carb. -  23g, Prot. 
-  2,7g, Fibra alimentar -l,2g, Gordura Total - 
0,7g.*VD = Valores Diários com base em uma dieta de 
2000 Kcal. Embalagem lata 2 kg.

Unidade
(lata) 60

21. ERVILHA EM CONSERVA - sache. Valor 
Nutricional (porção de 130g): Vcal. -  107 Kcal, Carb. 
-  23g, Prot. -  2,7g, Fibra alimentar -l,2g, Gordura 
Total - 0,7g.*VD = Valores Diários com base em uma 
dieta de 2000 Kcal. Embalagem sachê de 200 gr.

Unidade 200

$2. ERVA MATE - EMBALAGEM 500G Unidade
23. EXTRATO DE TOMATE, simples concentrado, 

isento de peles e sementes.Valor Nutricional (por 
porção de 30g): Vcal. -  26 Kcal Carb. -  5,8g , Prot. -  
l,0g, Sódio: 127 mg.*VD = Valores Diários com base 
em uma dieta de 2000 Kcal.Referencia: Fugini ou 
similar. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 03 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. (Embalagem de 870 gr).

Unidade 700

24. FARINHA PARA KIBE - grãos limpos, aspecto 
granuloso, fino e processado. Embalagem de 500gr Unidade 70

25. FARINHA DE ROSCA - seca, fina ligeiramente 
torrada, de cor amarelada,isenta de sujidade, produto 
em conformidade com Resolução RDC N° 26, de 
22/09/2005, Embalagem de 500gr.

Unidade 30

26. FARINHA DE AVEIA -  isenta de mofo, livre de 
parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em 
embalagens de 200g, atóxica, resistente e 
hermeticamente vedada. Prazo de validade de 10 meses 
a contar a partir da data de entrega.

Unidade
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27. FEIJÃO -  preto Tipo I, novo, de primeira qualidade, 
constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de 
grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, 
resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de 
entrega.

Unidade 200

28. LEITE CONDENSADO -  Embalagem longa vida de 
395g. Prazo de validade mínimo 10 meses a contar a 
partir da data de entrega.

Unidade 160

29. Leite de coco -200 ml Leite de coco - leite de coco 
natural integral concentrado isento de sujidades, 
parasitas, larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios. Acondicionado em vidros apropriados com 
500 ml, embalados em caixas de papelão limpas, 
integradas e resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de 
validade. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a 
partir da entrega do produto

Unidade 100

30. LINGUIÇA, bovina, SADIA OU SIMILAR, resfriada, 
cru e curada obtida exclusivamente de carne bovina, 
adicionada de gordura bovina e ingredientes. Deve 
apresentar odor, cor e sabor característico. Embalagem 
em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de 
plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que 
identifique: categoria do produto, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal).

KG 500

31. LINGUIÇA CALABRESA- SADIA OU SIMILAR, 
CARNE SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE 
SEPARADA DE AVE, GORDURA SUÍNA, ÁGUA , 
PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, SAL, 
AÇÚCARES, ESPECIARIAS NATURAIS 
(PIMENTA VERMELHA, ALHO, CEBOLA, 
PIMENTA), embalagem original do fabricante e com 
ao menos 70% do prazo de validade à vencer na data 
da entrega.

KG 100

32. LINGUIÇA DE FRANGO. Embalagem em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do 
SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 
Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal).

KG 200
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33. MACARRAO -  tipo parafuso, tipo 1, produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina 
enriquecida de ferro e ácido fólico, podendo conter 
ovo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. 
As massas ao serem postas na água não deverão turvá- 
las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento 
de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade, tabela 
nutricional de ingredientes. Embalagem de polietileno, 
com peso líquido de 500 g.

kg 800

34. Maça nacional selecionada, tamanho uniforme de 135 
a 150gr cada. kg 300

35. MAIONESE, tipo tradicional - composto a base de 
ovos pasteurizados, sal, açúcar e outras substâncias 
permitidas, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor 
próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de conservação. A 
embalagem deverá conter extemamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, Sache 550g. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto

Unidade 150

36. MASSA ALIMENTÍCIA - tipo seca pré-cozida, 
FORMATO LASANHA, cor amarela, obtida pelo 
amassamento da farinha de trigo especial, ovos, água e 
demais substâncias permitidas, isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade 
máxima 13%, acondicionada em saco plástico 
transparente, atóxico com 500 gramas. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto.

Unidade 150

37. MILHO PARA CANJICA TIPO 1, contendo 80% de 
grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de 
detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% 
de umidade. Pct de 500 gr

Pacote 120
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38. MILHO VERDE -  em conserva, grãos inteiros 
selecionados (mínimo de 98% de milhos inteiros), cor 
e textura apropriada ao produto, sabor e odor próprios 
dos ingredientes, uniformidade de tamanho e formato, 
envazados praticamente crus, reidratados ou pré- 
cozidos imersos ou não em líquido de cobertura 
apropriada submetido a processo tecnológico adequado 
antes ou depois de hermeticamente fechados. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante 
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 
a data de fabricação e a data ou prazo de validade e 
tabela nutricional. Embalagem Sache 200g.

Unidade 500

39. POLPA DE ABACAXI -  Produto obtido a partir de 
frutas maduras e sadias, por meio de processo 
tecnológico adequado. Produto congelado, não 
fermentado, não adoçado e sem conservantes. Ausente 
de substâncias estranhas. Rotulagem contendo, no 
mínimo, registro do produto no MAPA, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do fabricante, 
a data de fabricação e o prazo de validade, tabela 
nutricional e ingredientes. Embalagem em 
polipropileno de baixa densidade atóxico com peso 
líquido de 100 gramas.

Unidade 100

40. POLPA DE UVA -  Produto obtido a partir de frutas 
maduras e sadias, por meio de processo tecnológico 
adequado. Produto congelado, não fermentado, não 
adoçado e sem conservantes. Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, registro do 
produto no MAPA, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de 
fabricação e o prazo de validade, tabela nutricional e 
ingredientes. Embalagem em polipropileno de baixa 
densidade atóxico com peso líquido de 100 gramas.

Unidade 100

41. PRESUNTO - Presunto cozido, sem capa de gordura, 
de primeira qualidade. A embalagem original deve ser 
a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 
não violado, resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo, acondicionados 
em caixas lacradas A embalagem deve conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Deverá atender as especificações técnicas da portaria n° 
369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do 
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. 
Validade mínima de 120 dias a partir da data de 
entrega. Conservação em ambiente refrigerado

kg 200
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42. MUSSARELA - Queijo, tipo mussarela, de Ia 
qualidade, com ingredientes leite, conservação 0 
al0°C. Produto próprio para o consumo humano e em 
conformidade com a legislação sanitária em vigor. 
Apresentação em barra, acondicionada em embalagem 
plástica apropriada, transparente, limpa, resistente e 
inviolável. A embalagem original deverá ser a vácuo e 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, 
carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade 
mínima de 90 dias

kg 200

43. SARDINFIA em Conserva de Azeite ou Óleo 
Comestível: Latas de peso liquida de 250g e peso 
drenado de 165g. Ia Qualidade.

Unidade
(lata) 140

44. SUCO CONCENTRADO EM PÓ, rendimento 
máximo de 251ts por embalagem, sabores de laranja, 
laranja com acerola, limão, maracujá, pêssego, manga, 
tangerina, uva, abacaxi, goiaba e caju, na embalagem 
deverá constar modo de preparo, data de fabricação, 
validade e numero do lote, validade mínima de 06 
meses na data da entrega, embalagem 01 kg.

kg 500

45. TANGERINA -  tipo “ponkan”, de Ia qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, bem 
desenvolvido, tenro, livre de folhas externas 
danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kkg 200

46. TEMPERO sem Pimenta em Pasta a base de Alho: 
Pacote ou pote Plástico, atóxico de lkg. Ia Qualidade Unidade 140
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Estudo Técnico Preliminar

Aquidauana, 07 de Novembro de 2019.

O Quantitativo de materiais gêneros alimentícios. Foi baseado através estimativa de 

consumo para o período de 12 meses. O serviço visa suprir a demanda diária dos Programas 

e projetos Sociais bem como esta secretaria, Sendo assim faz-se necessária a referida 

contratação.

A contratação para aquisição de gêneros alimentícios, por ser mais conveniente a aquisição 

de bens, com previsão de entregas parceladas e em conformidade ao Art. 3o do Decreto 

Municipal n° 30/GAB/2019, se enquadra nos Incisos II e III do referido Decreto.

Marcos Ferreira Chaves de Castro 

Secretário Municipal de Assistência Social
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ANEXO II - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
Item Descrição unidade quantidade

1.

AMIDO DE MILHO 500g - Produto amiláceo extraído de milho (Zeamaya, 
L), fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa, fungos e parasitas, livre de umidade, fermentação ou ranço. Sob a 
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre 
os dedos. 0  produto deverá estar em conformidade com a Resolução RDC 
n° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante 
e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade. Embalagem original de fábrica de 500 
gramas. - Marca: GUAPORE

pc 120

2.

BISCOITO DE ÀGUA E SAL - Produto obtido pela mistura de farinha, 
amido e ou fécula com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, 
gordura vegetal, etc.O produto deverá estar em conformidade com a 
resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem 
contendo, no minimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o numero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400g - 
Marca: DALLAS

pc 1500

3.

COLORÍFICO 500g - alimentício, produto obtido do pó do urucum com a 
mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, 
deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem em polietileno transparente, com peso líquido de 500 
gramas. - Marca: GUAPORE

pc 200

4.

CREME DE LEITE 200g - UHT produto de origem animal, embalado em 
tetra pack. A embalagem deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, não violada 
e resistente de modo a garantir a integridade do produto. Deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega. O produto deverá atender as 
exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme portaria 369 de 
04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Sanitária e Industrial de 
Produtos de Origem Animal. Embalagem de 200g. - Marca: TIROL

un 300

5.

FARINHA DE MANDIOCA 500g - grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. Produto 
obtido dos processos de ralar e torrar a mandioca. Branca ou amarela, 
isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitos e livre de umidade e 
fragmentos estranhos. O produto deverá estar em conformidade com a 
Resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante 
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes de 
polietileno, com peso líquido de 500 gramas. - Marca: GUAPOR

un 700
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6.

FERMENTO BIOLÓGICO 10g - biológico, seco, instantâneo, em pó, 
formado de pequenos bastões. Produto obtido de Culturas puras de 
leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por procedimento tecnológico 
adequado para aumentar o volume e a porosidade dos produtos torneados. 
Isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e animais. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Acondicionado em embalagem laminadas de 10 gramas. - Marca: 
DR. OETCKER

SC 300

7.

FUBÁ DE MILHO 500g - Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
"degerminado", deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e 
limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos 
ou rançosos. Com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a 
mais do peso antes da cocção. 0  produto deverá estar em conformidade 
com a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, 
ingredientes e valor nutricional. Embalagem em pacotes de polietileno, com 
peso líquido de 500 gramas. - Marca: GUAPORE

pc 500

8.

GELATINA EM PÓ - vários sabores, com açúcar, aromatizante, podendo 
ser adicionada de corantes naturais. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 
a data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes e valor 
nutricional. Embalagem original de fábrica com peso líquido de 30g a 40g. 
- Marca: CAMP

cx 1000

9.

LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g - rico em ferro, zinco, vitamina C, A, D e 
cálcio, matéria de gordura igual ou maior que 26,0%, umidade máxima 
3,5%. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais. 
Acondicionado em embalagem laminada de 400 gramas. - Marca: DANKY

un 400

10.

MACARRÃO ESPAGUETE 500g - tipo espaguete, tipo 1, sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, podendo conter ovo. Produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum 
e/ou sêmola/semolina. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 
vezes a mais do peso antes da cocção. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 
a data de fabricação e a data ou prazo de validade, tabela nutricional e 
ingredientes. Deve estar de acordo com a Legislação da Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA. Embalagem de polietileno, com peso 
líquido de 500 g. - Marca: DALLAS

PC 1000
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11.

MACARRÃO CONCHINHA 500g - tipo conchinha, tipo 1, produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum 
e/ou sêmola/semolina enriquecida de ferro e ácido fólico, podendo conter 
ovo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água 
não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do 
peso antes da cocção. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade, tabela nutricional de 
ingredientes. Embalagem de polietileno, com peso líquido de 500 g. - 
Marca: DALLAS

PC 200

12.

MILHO VERDE EM CONSERVA 2Kg - em conserva, grãos inteiros 
selecionados (mínimo de 98% de milhos inteiros), cor e textura apropriada 
ao produto, sabor e odor próprios dos ingredientes, uniformidade de 
tamanho e formato, envazados praticamente crus, reidratados ou pré- 
cozidos imersos ou não em líquido de cobertura apropriada submetido a 
processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente 
fechados. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade e tabela nutricional. Embalagem primária em lata 
de folha de flandres com peso líquido de 2 kq. - Marca: BONARE

LATA 150

13.

POLPA DE ABACAXI 100g - Produto obtido a partir de frutas maduras e 
sadias, por meio de processo tecnológico adequado. Produto congelado, 
não fermentado, não adoçado e sem conservantes. Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, registro do produto no MAPA, 
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de 
fabricação e o prazo de validade, tabela nutricional e ingredientes. 
Embalagem em polipropileno de baixa densidade atóxico com peso líquido 
de 100 gramas. - Marca: MULTIPOLPAS

UN 1000

14.

POLPA DE MORANGO 100g - Produto obtido a partir de frutas maduras e 
sadias, por meio de processo tecnológico adequado. Produto congelado, 
não fermentado, não adoçado e sem conservantes. Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, registro do produto no MAPA, 
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de 
fabricação e o prazo de validade, tabela nutricional e ingredientes. 
Embalagem em polipropileno de baixa densidade atóxico com peso líquido 
de 100 gramas. - Marca: MULTIPOLPAS

UN 100

15.

VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO 750ml - de vinho tinto ou 
branco. Produto natural fermentado acético simples, isenta de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, 
material terroso e detritos de animais e vegetais. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de PVC (policloreto de vinila) com peso líquido de 750 ml. - 
Marca: GALO

UN 200
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16.

CARNE BOVINA MOÍDA - tipo músculo, sem osso, moída, fresca, 
congelada, com temperatura de -12° a -18°C, de segunda qualidade, obtida 
através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve 
apresentar odor e sabor característico, cor vermelha brilhante ou púrpura. 
0  percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, 
intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com rótulo ou etiqueta que 
identifique: categoria e característica do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 
Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). Marca: BURITI

kg 1200

17.

CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRO - sem osso, cortado em 
cubos 1x1, obtida através do abate de animais sadios, não podem ter 
manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, 
nem larvas. Deve apresentar odor, cor e sabor característico. 0  percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem em saco plástico de 
polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, embalado 
em quantidade de 500 gramas, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal). - Marca: CHARQUE PANTANEIRO

kg 700

18.

CARNE BOVINA TIPO ACÉM - sem osso, fresca, congelada, com 
temperatura de -12° a -18°C, de segunda qualidade, cortado em cubos 3x3, 
obtida através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de 
qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. 
Deve apresentar odor e sabor característico, cor vermelha brilhante ou 
púrpura. O percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem 
em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, 
atóxico, intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com rótulo ou etiqueta 
que identifique: categoria do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). - Marca: BURITI

1000
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Cl n.726/2019/SAS

Aquidauana - MS, 07 de Novembro de 2019.

Do -  Secretário Municipal de Assistência Social

Para -  Secretário Municipal de Finanças/Núcleo de Compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, abertura do Processo Licitatório para Aquisição Futura de

Material de Limpeza, Higiene, EPI Embalagens, Descartáveis entre outros.

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na 

aquisição futura de material de limpeza, higiene, EPI embalagens descartáveis entre outros, 

para atender esta Secretaria e os Programas e Projetos Sociais, conforme 

descrição/especifícação e quantidade no anexo I, deste termo de referência. 

JUSTIFICATIVA: Justificamos a necessidade da contratação para aquisição futura a fim 

de atender à demanda diária dos Programas e Projetos Sociais desta Secretaria. 

Ressaltamos que as quantidades informadas nesta licitação referem-se à estimativa de 

consumo para o período de 12 meses. E importante salientar que o material ao qual este 

objeto se refere deve apresentar qualidade e rendimento das marcas mais conhecidas no 

mercado. Segue abaixo a descrição dos serviços:

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  SAS” Órgão gestor da

assistência social que tem por objetivo, garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, 

apoiar indivíduos, famílias e comunidade no enfrentamento de situações de risco e de 

vulnerabilidades, por meio de uma rede de serviços, benefícios, programas e projetos, 

assim denominados:

SCFV URBANO (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) — O serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculo visa proporcionar o convívio familiar e 

comunitário atuando diretamente no territórios de vulnerabilidade, tendo como foco a 

oferta e atividade de convivência e socialização, com intervenções no contexto de 

vulnerabilidades sociais, de modo a prevenir situações de exclusão e risco social, 

organizado por faixa etária-crianças de 0 a 6, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; 

Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos;
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PELOTÃO ESPERANÇA - Tem a finalidade oportunizar meios educacionais às crianças 

e adolescentes, em situação de risco social, oriundas de famílias no limiar da subsistência, 

para um desenvolvimento físico, intelectual e moral harmonioso, que lhes permitem 

vislumbrar um futuro mais promissor, por meio de reforço escolar assistido e prática 

desportiva desenvolvido no 9o Batalhão de Engenharia de Combate.

PATRULHA MIRIM -  Promove ações de prevenção e enfrentamento a exploração do 

trabalho infantil, orientações referentes ao uso indevido de álcool e drogas para criança e 

adolescentes usando métodos que priorizem os bons costumes;

PROJETO FLORESTINHA -  É um serviço socioeducativo, para atendimento de 40 

(quarenta) crianças e adolescentes, na faixa etária de 10 a 16 anos, que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social;

BOMBEIROS DO AMAHÃ -  O Projeto Bombeiros do amanhã do CBMMS tem por 

objetivo promover a cidadania e inclusão social as crianças e adolescentes em situação de 

Vulnerabilidade Social e fortalecer a integração entre o Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Mato Grosso do Sul e a comunidade, além de colaborar com a formação de uma 

cultura de prevenção e proteção à vida e ao meio ambiente, formando cidadão cônscios de 

suas responsabilidades e direitos perante a sociedade.

CRAS I e II (Centro de Referência de Assistência Social) - 

Possui a função de ofertar serviços e ações de proteção básica de gestão territorial da 

rede de assistência social nas áreas de vulnerabilidade social, promovendo a organização e 

a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele 

envolvidos;

CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). É um programa 

responsável pela oferta de orientação e apoio especializados e continuados a indivíduos e 

famílias com seus direitos violados;

PROJETO ABRAÇO -  É um projeto responsável pela execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto no âmbito do município;

CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher vítima de Violência). E o

programa responsável pelo acompanhamento e prevenção à violência contra mulheres; 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO -  Serviço de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes em rompimento total de vínculos familiares;
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GERAÇÃO DE RENDA -  Núcleo responsável pela oferta de cursos profissionalizantes, 

de aprimoramento e horta comunitária;

CASA DO TRABALHADOR -  Programa responsável pela oferta de vagas de emprego 

e cadastro de mão-de-obra do município;

CONSELHO TUTELAR -  É o órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente".

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -  PBF. É um programa de transferência direta de 

renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o 

País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. 

CONSELHOS MUNICIPAIS -  São espaços públicos de composição plural e paritária 

entre governo e sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja função é 

formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - Contribuir para um processo de 

envelhecimento ativo, saudável e autônomo, assegurando espaço para encontros das 

pessoas idosas e intergeracionais de modo a promover a convivência comunitária e familiar 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo social; 

COORDENADORIA DA JUVENTUDE -  Tem por finalidade articular e contribuir com 

as políticas públicas destinadas ao público jovem, com vistas a garantir a integração e a 

participação do jovem no processo social, econômico e cultural do município.

FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIO: Da estimativa dos valores da 

dotação orçamentária para aquisição do objeto serão oriundos da seguinte dotação 

orçamentária:

---------1 —...........
Orgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos 

Programas e Projetos 

Sociais

Projeto / 2.054 Manutenção dos
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Atividade Programas e Projetos 

Sociais

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo

Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos 

Programas e Projetos 

Sociais

Projeto / 

Atividade

2.054 Manutenção dos 

Programas e Projetos 

Sociais

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0082 Material de Consumo

-----------------f

Orgão 20 Secretaria Municipal 

De Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal 

De Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos 

Serviços de Proteção 

Básica

Projeto / 

Atividade

2.055 Manutenção dos 

Serviços de Proteção 

Básica

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo
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Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos Serviços de 

Proteção Especial

Projeto / 

Atividade

2.056 Manutenção dos Serviços de 

Proteção Especial

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo

Orgão 20 Secretaria Municipal 

Assistência Social

De

Unidade 20.02 Secretaria Municipal 

Assistência Social

De

Funcional 08.244.0218 Serviços de Convivência 

Fortalecimento de Vínculos

e

Projeto / 

Atividade

2.057 Serviços de Convivência 

Fortalecimento de Vínculos

e

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo

LOCAL DE ENTREGA/PRAZO DE ENTREGA: LOCAL DE ENTREGA: Os 

produtos deverão ser entregues conforme documento autorizativo para tal solicitação, e 

entregues diretamente na secretaria, sito a rua Honório Simões Pires - 618 -  Vila Cidade 

Nova - Aquidauana-MS.
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LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues conforme documento 

autorizativo para tal solicitação, e entregues diretamente na secretaria, sito a rua Honório 

Simões Pires - 618 -  Vila Cidade Nova - Aquidauana-MS.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo para a entrega dos materiais será de 05 (cinco) dias após 

a solicitação.

PRAZO DE PAGAMENTO: Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato, no 

prazo, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, e mediante a comprovação, pelo 

(s) Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações para:

-  Certificado de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal relativo a 

cada pagamento realizado,

-  Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos 

Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado.

-  Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado.

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:

Fiscal: Rubens Jesus Arruda CPF: 035.215.381-41 

Gestor: Marcos Ferreira Chaves de Castro 029.648.771-65

Atenciosamente,

Marcos Ferreira Chaves ae Castra
Secretário Municipal de Assistência Social 
FREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS 

Marcos Ferreira Chaves de Castro 
Secretário Municipal de Assistência Social
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

Anexo de quantidade e descrição de materiais de limpeza e Higiene Pessoal

N ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE

1. Absorvente higiênico, macio, normal, com impermeabilização em 
um dos lados, sem abas, atóxico em contato com a pele, 
acondicionado em embalagem original do fabricante, pacote com 8 
unidades, com a especificação dos componentes, informações do 
fabricante e registro no ministério da saúde.

Pc 150 /

2. Agua sanitária - composição: hipoclorito de sódio e água; princípio 
ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo: 2,0 a 2,5% p/p.(21ts) Un 9 0 0 ^

3. Álcool etílico, líquido, embalagem plástica com 1000 ml, 92,8° 
inpm, uso doméstico, pronto para uso, original de fábrica, 
embalagem lacrada, com registro no ministério da saúde, validade 
e informações do fabricante estampas no rótulo do produto.

Un 200

4. Álcool gel - gel a base de álcool para higienização, a 70%, com 
ação antisséptica, sem enxágue; composição: álcool etílico, 
polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, 
quelante e água deionizada. prazo de validade: 24 meses a partir da 
data de fabricação / (embalag. de 11)

Lit 80-

5. Amaciante de roupas- com validade de 6 meses no mínimo, 
armazenados em frascos plásticos de 02 litros, sendo os mesmos 
opacos, resistentes e com tampa para evitar vazamentos. Quanto a 
rotulagem, esta deverá atender todas as informações exigidas por 
lei e apresentar notificação junto a anvisa.

Un 100 -

6. Aparelho de barbear tipo lâmina descartável material lâmina de aço 
com 2 lâminas cabo de platico anatômico com estrias de borracha 
com fita lubrificante.

Un 80 /

7. Avental para merenda de napa ( ' Un 30

8. Balde de plástico - 20 litros ej j Un 30

9. Balde de plástico - 30 litros o 1 Un 30

10. Barragem (veneno), concentrado emulsionável contendo alfa- 
ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)- 
ciclopropano carboxilato (cipermetrina).

Frasco 30

11. Bobina picotada de saco plástico - 5 kg (c/ 500 unid) Un 40

12. Borracha para panela de pressão de 7 litros Un 40
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13. Borracha para panela de pressão, borracha de vedação para panela 
de pressão de capacidade de 4,5 litros Un 40

14. Bota de pvc injetado cano medio, cor branca femenino, forro 
interno em poliester, antiderrapante de facil limpeza e higienização, 
com ca, diversos tamanhos.

Par 50

15. Brilha aluminio (500 ml) Un 200

16. Capa p/ chuva - cores: amarela, azul, fumê e transparente; 
tamanhos: g e gg; especificações: capa de segurança com capuz, 
confeccionada em tela de poliéster revestida de pvc em uma das 
faces, fechamento frontal por meio de quatro botões plásticos de 
pressão, e costuras por meio de solda eletrônica.

Un 50

17. Cera líquida, incolor, auto brilho, com 850 ml, pronto para uso, 
original do fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na embalagem.

Un 200

18. Cera líquida, vermelha, auto brilho, com 850 ml, pronto para uso, 
original do fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na embalagem.

Un 100

19. Cesto de lixo d  pedal 181 Un 30

20. Cesto de lixo plástico com tampa e pedal 50 Un 30

21. Cesto de lixo, 20 litros com tampo Un 30

22. Cesto para lixo com capacidade para 100 litros telado Un 8

23. Chupetas Un 50

24. Coador de pano p/ café (grande) Un 80

25. Colher de sobremesa descartável - pct c/100 unid. Un 50

26. Colher descartável p/ refeição, pct c/ 50 unidades Un 50

27. Condicionador de cabelo p/ adulto 350ml Un 100

28. Condicionador infantil para cabelos normais, contendo 500ml 
embalagem original de fábrica, contendo informações do 
fabricante, composição, químico responsável, data de validade 
estampada na embalagem.

Un 130

29. Copo descartável em poliestireno, não tóxico, não reciclado, com 
capacidade de 180 ml, na cor branca, embalagem com 100 
unidades, original de fábrica, responsável técnico, composição do 
fabricanteestampada na embalagem.

Pc 300

30. Copo descartável em poliestireno, não tóxico, não reciclado, com 
capacidade de 50 ml, na cor branca, embalagem com 100 unidades, Pc 200
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original de fábrica, responsável técnico, composição do 
fabricanteestampada na embalagem.

31. Corda p/ varal, nylon, pct c/ 10m Un 40

32. Cotonetes - com astes plásticas flexíveis, o algodão deverá 
apresentar: aspecto homogêneo e macio, inodoro, cor branca, com 
no mínimo 75 unidades.

Cx 50

33. Creme de pentear para adulto 300ml Un 70

34. Creme dental - em pasta, com 180g, proteção anticáries com micro- 
partículas de cálcio e flúor, composição: carbonato de cálcio, água, 
sorbitol, laurilsulfato de sodio, monofluorofosfato de sódio, sabor, 
goma de celulosa, pirofosfato tetrasodio, silicato de sódio, sacarina 
sódica, metilparabeno, propilparaben, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com a especificação dos 
componentes, informações do fabricante e registro no ministério da 
saúde estampado na embalagem.

Un 120

35. Creolina 500ml Un 30

36. Desinfetante (embalag. C/ 2 lts) - germecida, pronto uso, original 
do fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na embalagem.

Fras 600

37. Desodorante antitranspirante aerosol masculino 150ml Un 70

38. Desodorante antitranspirante aerosol 150 ml feminino Un 70

39. Detergente líquido- 500 ml- neutro, pronto uso, biodegradável, 
original do fabricante, com registro do ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na embalagem.

Un 800

40. Enxaguante bucal infantil 250ml - Un 25

41. Escova de cabelo para adulto Un 20

42. Escova de dente macia - cabo emborrachado, cerdas macias, a 
rigidez das cerdas da escova esteja de acordo com a portaria cita a 
metodologia descrita na norma internacional iso 8.627, de 01 de 
outubro de 1987 -  stiffness of the tufted area of tooth-brushes 
(rigidez da área encerdada de escovas de dente).

Un 130

43. Escova de lavar roupa Un 40

44. Escova lavar mamadeiras- 30 cm de comprimento, com cerdas de 
nylon macias e duráveis, sua composição deve ser a base de 
polipropileno e nylon.

Un 40

45. Espanador naylon Un 30

46. Esponja de aço (pct. C/ 8 unid) Pc 250
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47. Esponja dupla face- pacote com 3 unidades, de fibra sintética, para 
uso geral de limpeza, medindo 7cm x l l cmx 2,2cm, com 
informações da composição e fabricante em embalagem original.

Pc 130

48. Esponja para banho / infantil Un 50

49. Esponja para banho, de espuma poliuretana e fibra de poliester com 
talco, anti alérgico, formato oval, com dupla face, sendo uma mais 
aspera, medindo aproximadamente 1 3 x 9  cm.

Un 30

50. Filme rolo 30 metros Rolo 50

51. Filtro para café n° 103 cx com 30 filtros Un 100

52. Fio de naylon para varal com 10 metros Un 15

53. Flanela para limpeza (40 x 60) Un 200

54. Fosforo longo 8x240 para cozinha (240 unidades) Fd 150

55. Fralda descartável "exg", pct. C/ 42 unid. pct 100

56. Fralda descartável "m", pct. C/ 54 unid. Pct 100

57. Fralda descartável (m) Pc 40

58. Fralda descartável infantil tam g c/ 22 unid Pct 150

59. Fralda descartável tamanho extra g d  7 unidades- fralda descartável 
infantil para crianças acima de 12 kg, formato anatômico de cintura 
ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 
elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento interno 
deverá ser confeccionado de polpa de celulose e gel ultra- 
absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidas entre si, 
fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento 
durante o uso e barreira antivazamento impermeáveis nas laterais. 
Ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresnetar 
superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro 
defeito prejudicial ao seu uso. O revestimento externo deverá ser 
confeccionado em plástico apropriado, do tipo filme polietileno, 
com espessura, flexibildade e resistência adequadas. Ser dotada de 
faixa multi ajustável de duas tiras adesivas (abre/fecha), 
devidamente impregnada de substâncias aderentes antiarlérgica, 
possuindo nas extremidades pequenas dobraduras que permitam 
preservar suas adesividade e o fácil manuseio. Apresentar nome e 
crq ou crf do responsável, certificado de registro do ministério da 
saúde, data de fabricação e validade do produto impressa e visível 
em cada pacote. Embalagem plástica resistente e original do 
fabricante.

Pc 50

60. Fralda descartável tamanho g pacote c/ 8 unidades-fralda 
descartável infantil para crianças de 9 a 12kg, formato anatômico 
de cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência

Pc 50
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com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento 
interno deverá ser confeccionado de polpa de celulose e gel ultra- 
absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidas entre si, 
fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento 
durante o uso e barreira antivazamento impermeáveis nas laterais. 
Ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresnetar 
superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro 
defeito prejudicial ao seu uso. O revestimento externo deverá ser 
confeccionado em plástico apropriado, do tipo filme polietileno, 
com espessura, flexibildade e resistência adequadas. Ser dotada de 
faixa multi ajustável de duas tiras adesivas (abre/fecha), 
devidamente impregnada de substâncias aderentes antiarlérgica, 
possuindo nas extremidades pequenas dobraduras que permitam 
preservar suas adesividade e o fácil manuseio. Apresentar nome e 
crq ou crf do responsável, certificado de registro do ministério da 
saúde, data de fabricação e validade do produto impressa e visível 
em cada pacote. Embalagem plástica resistente e original do 
fabricante.

61. Fralda descartável tamanho m pacote com 8 unidades-fralda 
descartável infantil para crianças de 7 a 9 kg, formato anatômico 
de cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência 
com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento 
interno deverá ser confeccionado de polpa de celulose e gel ultra- 
absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidas entre si, 
fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento 
durante o uso e barreira antivazamento impermeáveis nas laterais. 
Ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresnetar 
superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro 
defeito prejudicial ao seu uso. O revestimento externo deverá ser 
confeccionado em plástico apropriado, do tipo filme polietileno, 
com espessura, flexibildade e resistência adequadas. Ser dotada de 
faixa multi ajustável de duas tiras adesivas (abre/fecha), 
devidamente impregnada de substâncias aderentes antiarlérgica, 
possuindo nas extremidades pequenas dobraduras que permitam 
preservar suas adesividade e o fácil manuseio. Apresentar nome e 
crq ou crf do responsável, certificado de registro do ministério da 
saúde, data de fabricação e validade do produto impressa e visível 
em cada pacote. Embalagem plástica resistente e original do 
fabricante.

Pc 50

62. Fralda infantil descartável tam p d  26 unid Pc 150

63. Funil plástico médio Un 30

64. Garfo descartável p/ bolo - (pct. C/ 50 unid). Pc 110

65. Garfo descartável para refeição (pct. C/ 50 undades) Pc 60
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66. Garrafa térmica de inox 1,800 litros Un 30

67. Guardanapo de papel descartável-24x22cm, embalagem com 50 
unidades, extra branco, 100 fibras naturais, folha simples de alta 
qualidade, acondicionado em embalagem plástica transparente, 
original do fabricante, contendo informações do fabricante e da 
composição do produto.

Pc 300

68. Inseticida 300 ml spray Un 50

69. Lenço umedecido balde 450 unidades Balde 40

70. Limpa vidro, liquido, incolor/azul, frasco com gatilho, a 
embalagem devera conter extemamenteos dados de identificação, 
procedência, numero do lote, validade e n° registro ministério da 
saude, 500ml

Un 50

71. Limpador desengordurante com 550 ml - multiuso, concentrado, 
para limpeza pesada, acondicionado em frascos de 550 ml, registro 
na anvisa, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

Un 250

72. Lisoforme 500ml Un 30

73. Lixeira de plástico com tampa capacidade de 1001. medidas 
:diâmetro : 51 cm altura:69cm capacidade : 100 litros cores 
disponivéis: preto materiais utilizados : plástico polipropileno.

Un 20

74. Lixeira para copo descartável 180ml Un 20

75. Lixeira para copo descartável 50ml Un 20

76. Lustra móveis-500 ml,produto com silicone, fragância suave, 
registro na anvisa, validade mínima de 12 meses a contar da data 
da entrega.

Un 60

77. Luva para limpeza, borracha de latex natural, cano medio, 
revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante, 
abnt nbr 13393, com ca, diversos tamanhos

Par 80

78. Luvas plásticas- descartável para cozinha, embalagem com 100 
unidades, original de fábrica. Pc 30

79. Mamadeira 250 ml com bico de silicone Un 30

80. Mangueira para jardim com 30 metros Un 10

81. Mangueira para jardim de 50 metros Un 10

82. Máscara descartável de tnt com elástico - ( pacote com 100 
unidades) Pc 30

83. Pá para lixo com aparador em metal, medindo aproximadamente 
20x5 cm e cabo em madeira medindo no mínimo 50 cm. Un 30

84. Pacote de veneno em pó para cupim pacote com 1 kg Pct 50
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85. Palha de aço com 14 unidades Un 100

86. Palito p/ algodão doce c/ 100 unid. Pc 50

87. Pano perfex 60x33cm  com 5 unidades Pc 50

88. Pano de chão ( saco alvejado) medindo 60 x 80 Un 300

89. Pano de copa (40 x 66 cm), em algodão. Un 110

90. Pano de prato atoalhada 100% algodão, medindo aproximadamente 
46x68 cm, com selo contendo a composição e informações 
fabricante

Un 110

91. Papel alumínio - dimensão: 7,5cm; comprimento: 30 m. Pc 40

92. Papel higiênico folha dupla 60mt pct com 04 rolos, papel branco. Fd 550

93. Papel toalha interfolha fardo com 5 pacotes de 1000 
O papel toalha descartável é um produto feito de celulose e serve 
para o mesmo propósito de toalhas convencionais, tais como a 
secagem das mãos, limpeza de vidros e até mesmo para absorver 
líquidos. Os papeis toalhas são descartáveis, evitando assim o 
acúmulo de germes.

Un 30

94. Papel toalha-pacote com 2 unidades, para cozinha, alta absorção, 
embalagem original do fabricante, contendo informações da 
composição do produto e do fabricante.

Pc 110

95. Pente para piolho Un 20

96. Pente plástico-tamanho m, com dentes ondulados e cabo com 
suporte de borracha. Un 20

97. Pilha palito alcalina pct com 8 unidades Pct 20

98. Pomada de assadura— 40 g, produto dermatologicamente testado, 
original de fábrica, com data de fabricação e prazo de validade 
estampados na embalagem.

Un 20

99. Prato descartável 18cm, branco, pct c / 10 unid. Pc 300

100. Prato descartável pequeno para bolo - pct c/10 und. Un 200

101. Prendedor de roupa- embalagem com 12 unidades, produto atóxico, 
material plástico com formato anatômico. Un 50

102. Querosene- 900 ml, com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante estampados no rótulo. O líquido deve ser límpido e 
sem impurezas.

Un 20

103. Refil para rodo - 40 cm - rodo 2000 Un 50

104. Refil para rodo - 60 com - rodo 2000 Un 50
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105. Registro de botigão de gás com mangueira - aprovado pelo imetro

1 regulador de gás. Acompanha: 80 cm de mangueira e 2 
abraçadeiras.
Indicado para regular a pressão de saída em botijões de até 13 kg. 
Uso doméstico. Jamais utilizar qualquer tipo de ferramenta para 
apertar a borboleta. Validade 5 anos. 
Pronto para a instalação, pois acompanha 80 cm de mangueira e 2 
abraçadeiras oé 02

Un 30

106. Repelente spray - 100 ml - repelente corporal em spray de longa 
duração destinado às crianças a partir de 6 meses. Possui icaridina 
em sua fórmula que oferece proteção contra os insetos voadores, 
inclusive o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. E 
a base de água, sem fragrância e testado dermatologicamente.

Un 20

107. Rodo 2.000 em aço 40 cm Un 30

108. Rodo 2.000 em aço 60 cm Un 30

109. Sabão em barra- 200gr, embalagem com 5 unidades, composição: 
sódio, glicerina, branqueador ótico, sais inorgânicos, carbonato de 
cálcio e água. A embalagem deve conter todas as informações 
exigidas por lei e paresentar notificação junto a agência nacional de 
vigilância sanitária.

Pc 250

110. Sabão em pó -  tipo omo/tixan ypé ou similar, concentrado para 
lavagem de roupa e limpeza geral (embalagem sacos plásticos 
comi kg) composição química: tensoativos aniônicos, carbonatos, 
polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, 
fragrância. Principio ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio ou 
acido dodecilbenzeno sulfônico linear a 90%. Ph (1%) 
aproximadamente entre 10,50 a 1 l,50g/l, aparência: pó homogêneo 
azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de 
enxagues, e deixar a roupa com aroma agradável. Fabricante devera 
ter laudos e certificado das embalagens. Litros, embalagem 
certificada pelo imetro, fabricante devera ter laudo ou fichas 
técnicas de especificação do produto, ficha de informações sobre a 
segurança de produtos químicos, registros ou notificações da 
legislação vigente no ministério da saúde e anvisa para produtos e 
embalagens. Data de fabricação, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e cnpj do fabricante 
deverão constar visivelmente na embalagem.

Kilo 500

111. Sabonete em barra 90g- com glicerina, fragância diversas, 
acondicionado em embalagem original do fabricante, com registro 
no ministério da saúde, informações do fabricante e composição 
estampada na embalagem.

Un 200
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112. Sabonete em barra 90gr infantil- com glicerina, fragrância diversas, 
para uso infantil, acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com registro no ministério da saúde, informações do 
fabricante e composição estampada na embalagem

Un 200

113. Sabonete líquido (gl.) 5 litros Gl 20

114. Sabonete líquido 200ml Un 30

115. Saco de lixo 40 lts ( c /100 unid.) Fd 100

116. Saco de lixo 501, medindo 60x70cm, embalagem com 100 unidade 
pct

Pc 120

117. Saco de lixo reforçado - 100 1 (fd c / 100 unidades) Fd 120

118. Saco de lixo reforçado - 60 1 (fd d  100 unidades) Fd 100

119. Saco plástico transparente 82 x 49 c / 100 Un 15

120. Saponaceo em pó- embalagem com 300 gramas, original do 
fabricante, com registro do ministério da sáude, químico 
responsável, indicação do uso, composição, data de fabricação, 
validade e informações do fabricante estampado na embalagem.

Un 50

121. Saquinho plástico p/ hot dog-características: produzido em 
polietileno e pigmentos atóxicos, conteúdo da embalagem: 50 unid, 
dimensões: 20 cm de largura e 12 cm de comprimento.

Pc 300

122. Saquinhos de papel p/ pipoca: papel liso, conteúdo 50 unid, 
dimensões cada: 13cm de altura e 7,5 e 13 cm de largura.

Pc 150

123. Shampoo 500ml neutro Un 80

124. Shampoo p/ cabelo- infantil- 500 ml, suave, neutro, antialérgico, 
acondicionado em embalagem original do fabricante, contendo 
informações do fabricante estampado na embalagem.

Un 80

125. Soda cáustica de 1 kg Un 30

126. Talco infantil - branco, perfumado e antialérgico, acondicionado 
em embalagem de 200 g

Un 50"'

127. Talco p/pés canforado 100gr Un 50

128. Touca para cabelo, descartável, de tnt, selo com informação do 
fabricante e da composição do produto. Pacote com 100 unidades.

Pc 10

129. Vassoura de nylon- 22 cm- com cerdas macias plástico, cabo de 
madeira com comprimento mínimo de 1,10m. Un 50

130. Vassoura de pelo- 30cm x 4,5cmx3,5cm, com cerdas de nylon, 
cabo de madeira com comprimento mínimo de 1,10m, para uso 
doméstico.

Un 50

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 
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131. Vassoura de piaçava, medindo no mínimo 20 x 3 cm, cabo de 
madeira com 1,10 m.

Un 30

132. Vassoura limpa teto bola plástica 18 cm diâmetro sem cabo 
extensor de 105 cm Un 15

133. Vassoura metálica (tipo rasteio) 22 dentes, com cabo de no mínimo 
1,2 metros.

Un 10

134. Vassoura para limpeza de bacia sanitária- estrutura de madeira, ou 
plástico, com cerdas de nylon, medindo 20 cm de comprimento e 
cabo de 30 cm.

Un 30

135. Vassoura tipo ancinho em plástico- c/ cabo, própria p/ recolher 
grama e folhas, pois possui ângulo maior de atuação, 
especificações: ponta pvc, cabo 1 lOcm.

Un 25

Atenciosamente,

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Secretário Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 
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Estudo Técnico Preliminar

Aquidauana, 07 de Novembro de 2019.

O Quantitativo de materiais de limpeza. Foi baseado através estimativa de consumo para o 

período de 12 meses. O serviço visa suprir a demanda diária dos Programas e projetos 

Sociais bem como esta secretaria, Sendo assim faz-se necessária a referida contratação.

A contratação para aquisição de material de limpeza, enquadram-se na classificação nos 

termos do Art. 3o do Decreto Municipal n° 30/GAB/2019, se enquadra nos Incisos II e III, 

por ser mais conveniente a aquisição de bens, com previsão de entregas parceladas e em 

conformidade Trata-se de serviço de natureza continuada, pois sua interrupção pode 

comprometer a continuidade das atividades serviços e programas, e sua contratação deve 

estender-se por mais de um exercício financeiro, visto que sua manutenção contínua é 

imprescindível, uma vez que está voltado para o funcionamento das rotinas administrativas 

dos serviços, devendo vigorar por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

Secretário Municipal de Assistência Sõci3f~

M a r c o s ' d e  Castro 

Secretário Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: de.senvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 792003)00
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Cl n.727/2019/SAS

Aquidauana - MS, 07 de Novembro de 2019.

Do -  Secretário Municipal de Assistência Social

Para -  Secretária Municipal de Finanças/Núcleo de Compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, abertura do Processo Licitatório para

Aquisição Gêneros Alimentícios, e Materiais de Limpeza de Higiene Pessoal para 

atender o Asilo São Francisco.

OBJETO: O objeto da referida licitação é a contratação de empresa especializada na 

aquisição futura de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal, para 

atender o Asilo São Francisco, conforme descrição/especifícação e quantidade 

relacionadas no anexo I, deste termo de referência.

USTIFICATIVA: Com o aumento da população idosa no país, vem se tomando casa 

vez mais frequente a necessidade de acolitar as instituições que os acolhe, uma vez que, 

por falta de recursos financeiros muitas instituições estão na iminência de fechar as suas 

portas, o que causaria um dano lastimável à essa população, que a cada dia se tora mais 

numerosa e desemparada.

E, em nosso município, não é diferente, pois o Asilo São Francisco, a cada dia 

busca o bem estar dos idosos que ali são acolhidos. Entretanto, essa instituição passa 

por graves problemas financeiros e também se encontra na eminência de fechar as suas 

portas, caso não receba ajuda necessária para mantê-los.

Contudo, se faz necessário esclarecer que, essa instituição não recebe o repasse 

municipal, devido a problemas existentes com relação à sua documentação em razão de 

dívidas contraídas e não pagas, impedindo dessa forma o referido repasse que, com 

certeza seria de grande valia para amenizar os problemas financeiros enfrentados por 

essa instituição, a qual é primordial ao atendimento dos idosos de nosso município, uma

vez que, é única.

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
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Sendo assim Justificamos a necessidade da presente contratação, para aquisição futura 

a fim de atender à demanda diária do Asilo São Francisco, para o período de 12 meses. 

Segue em anexo, o Memorando n° 103/2018 da Procuradoria Geral do Município com 

o parecer após acordo com o Ministério Público Estadual.

FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIO:

Da estimativa dos valores da dotação orçamentária para aquisição do objeto serão 

oriundos da seguinte dotação orçamentária:
------y--------------

Orgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos 

Programas e Projetos 

Sociais

Projeto / 

Atividade

2.054 Manutenção dos 

Programas e Projetos 

Sociais

Elemento 

de Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo

LOCAL DE ENTREGA/PRAZO DE ENTREGA: O produtos deverão ser entregues 

de forma parcelada conforme documento autorizativo para tal solicitação, e entregue 

diretamente no Asilo São Francisco, sito a rua: Antônio Campeio, 312, Bairro Exposição 

Aquidauana-MS.

O Prazo para a entrega é de até 05 (cinco) dias após a solicitação.

PRAZO DE PAGAMENTO: Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato, 

no prazo, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, e mediante a comprovação, 

pelo (s) Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações para:

-  Certificado de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal relativo a 

cada pagamento realizado,

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
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-  Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos 

Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado.

-  Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado.

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:

Fiscal: Rubens Jesus de Arruda CPF: 035.215.381-41 

Gestor: Marcos Ferreira Chaves de Castro 029.648.771-65

Atenciosamente,

Secretário Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aquidauana.nis.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Item Descrição Unidade Quantidade

1.

CAFÉ - Café em pó homogêneo, tipo superior, com 
classificação de avaliação global de qualidade entre 6,7 e 8, 
acondicionados em embalagem aluminizada, fechado 
hermeticamente (vácuo) em pacote com 500gr. Validade 
do produto entregue de 12 (doze) meses, a contar da data de 
fabricação, máximo de 30 (trinta) dias de fabricação 
anterior à entrega.

PCT

/
120

2.
CHUCHU - de primeira qualidade, de tamanho grande e 
médio, coloração Uniforme, sem defeito, firmes e bem 
desenvolvidos, livres de terra ou copros estrtanhos 
aderentes, não deve apresentar quaisquer lesão.

kg 240 /

3. ERVA MATE -  Tradicional Para terere (Emb. Plástica) 
500G UN 2 4 0 ^

4.

ERVILHA EM CONSERVA - sache. Valor Nutricional 
(porção de 130g): Vcal. -  107 Kcal, Carb. -  23g, Prot. -  
2,7g, Fibra alimentar -l,2g, Gordura Total - 0,7g.*VD = 
Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal. 
Embalagem sachê de 200 gr.

UN 9 6 /

5.

EXTRATO DE TOMATE, simples concentrado, isento de 
peles e sementes.Valor Nutricional (por porção de 30g): 
Vcal. - 2 6  Kcal Carb. -  5,8g , Prot. -  l,0g, Sódio: 127 
mg.*VD = Valores Diários com base em uma dieta de 2000 
Kcal.Referencia: Fugini ou similar. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 03 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. (Embalagem de 870 gr).

UN

/

96 /

Atenciosamente,

M arcos Terreiro Chaves de Castro
Secretám i.inicipal de Assistência Soda1-

Marcos Ferreira Chaves de Castro

Secretário Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
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NEXO II - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Item Descrição Unidade Quantidade

1.

Agua sanitária - composição: hipoclorito de sódio e água; 

princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo: 2,0 a 

2,5% p/p.(21ts)

Galão 960

2.

Amaciante de roupas- com validade de 6 meses no mínimo, 

armazenados em frascos plásticos de 02 litros, sendo os 

mesmos opacos, resistentes e com tampa para evitar 

vazamentos. Quanto a rotulagem, esta deverá atender todas as 

informações exigidas por lei e apresentar notificação junto a 

anvisa.

Galão 288

3.

Desinfetante (embalag. C/ 2 lts) - germecida, pronto uso, 

original do fabricante, com registro no ministério da saúde, 

químico responsável, data de fabricação e validade, 

composição e informações do fabricante estampada na 

embalagem.

Galão 768 /

4.

Detergente líquido- 500 ml- neutro, pronto uso, biodegradável, 

original do fabricante, com registro do ministério da saúde, 

químico responsável, data de fabricação e validade, 

composição e informações do fabricante estampada na 

embalagem.

Frasco 1344

5.

Luva para limpeza, borracha de latex natural, cano medio, 

revestimento interno, reforçada, superfície externa 

antiderrapante, abnt nbr 13393, com ca, diversos tamanhos

Par 7 6 8 /

6. Papel higiénico folha dupla 60mt pct com 04 rolos Pct 576 /

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 
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7. Refil para rodo - 60 com - rodo 2000 Und 144 ''

Sabão em pó -  tipo omo/tixan ypé ou similar, concentrado para 

lavagem de roupa e limpeza geral (embalagem sacos plásticos 

comi kg) composição química: tensoativos aniônicos, 

carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima 

branqueador, corante, fragrância. Principio ativo: alquil 

benzeno sulfonato de sódio ou acido dodecilbenzeno sulfônico 

linear a 90%. Ph (1%) aproximadamente entre 10,50 a 

11,50g/l, aparência: pó homogêneo azulado, possuir nível de

8.
espuma controlado para redução de enxagues, e deixar a roupa 

com aroma agradável. Fabricante devera ter laudos e 

certificado das embalagens. Litros, embalagem certificada pelo 

imetro, fabricante devera ter laudo ou fichas técnicas de 

especificação do produto, ficha de informações sobre a 

segurança de produtos químicos, registros ou notificações da 

legislação vigente no ministério da saúde e anvisa para 

produtos e embalagens. Data de fabricação, nome e registro do 

químico responsável com crq, razão social, endereço e cnpj do 

fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.

pct 576 y

9. Saco de lixo 30 litros c/5 unidades reforçadas. Und 2400
120

10. Saco de lixo reforçado - 100 1 (fd c/5 unidades) Und 2400
!2Ö\

11.
Vassoura de nylon- 22 cm-com cerdas macias plástico, cabo de 

madeira com comprimento mínimo de l,10m.
Und 144 ^

Atenciosamente,
^arMsFerreiraChaves de Castro

Secretário Municipal de Assistência Soc»
Marcos Ferreira Chaves de Castro

Secretário Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 
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ANEXO III - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Item Descrição Unidade Quantidade

1.

Aparelho de barbear tipo lâmina descartável material lâmina 

de aço com 2 lâminas cabo de platico anatômico com estrias 

de borracha com fita lubrificante.

Und w s y

2. Creme hidratante (frasco de 1 litro) Frasco 4£0X

3. Desodorante 90ml, (splay) varias fragrâncias Frasco 768 /

4.

Sabonete em barra 90g- com glicerina, fragância diversas, 

acondicionado em embalagem original do fabricante, com 

registro no ministério da saúde, informações do fabricante e 

composição estampada na embalagem.

Und i i s r

5. Talco em pó 200ml (lata ou frasco de plástico) Und 5 7 ó /

Atenciosamente,

^ Í F e i r e i r o  Chaves áeCastr^
Spcretótio Municipal de AssMWOe.. - 
fSEröTUiAlWHlClPftLBEfcöLit1 !“'"

Marcos Ferreira Chaves de Castro

Secretário Municipal

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 
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Estudo Técnico Preliminar

Aquidauana, 07 de Novembro de 2019.

O Quantitativo de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, foi baseado 

através das solicitações em anos anteriores. A referida aquisição visa suprir à manutenção 

das atividades diárias do Asilo São Francisco. Com o aumento da população idosa no pais, 

vem se tomando cada vez mais frequente a necessidade de acolitar as instruções que os 

acolhe, uma vez que, por falta de recursos financeiros muitas instituições estão na 

iminência de fechar as suas portas, o que causaria um dano lastimável à essa população, 

que a cada dia se torna mais numerosa e desamparada.

A contratação para aquisição gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, por ser 

mais conveniente a aquisição de bens, com previsão de entregas parceladas e em 

conformidade ao Art. 3o do Decreto Municipal n° 30/GAB/2019, se enquadra no Inciso II 

e III do referido Decreto.

Secretário Municipal de Assistência Social 

Marcos Ferreira Chaves de Castro

Secretário Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aquidauana/M S, 19 de Fevereiro de 2020.

Cl -  SEMOSU
N°. 127/2020

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

Para: Secretaria Municipal de Finanças.

Sr. Antonio Carlos da Costa Marques.

Senhor Secretário,

Solicitamos a  abertura  de Processo Licitatório para aquisição fu tu ra  de m ateriais 
de higiene e limpeza para atender esta  Secretaria.
Objeto: O objeto da presente licitação é a  aquisição fu tu ra de m ateriais de limpeza e higiene 
p ara  atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e 
Assessoria Especial de Trânsito, por um  período de 12 (doze) meses, em conformidade com a 
planilha quantitativa descritiva em anexo, os m ateriais serão utilizados para  limpeza e 
higienização dos espaços físicos existentes nesta  Secretaria, Cemitério Municipal, e Praças, 
m antendo-os limpos.
Justificativa: Justificam os a aquisição destes produtos para suprir as necessidades 
constantes de higiene e limpeza das dependências desta Secretaria, nos escritórios: Setor 
Administrativo, Setor de Limpeza U rbana, Setor de Almoxarifado, Cemitério Municipal, e 
Praças do Município; e para a Assessoria Especial de Trânsito, proporcionando condições 
adequadas para o desenvolvimento das atividades fins da Secretaria, os produtos serão 
utilizados nos locais descritos acima.
Fonte de Recurso/Despesa Orçamentária:

Órgão 22 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Unidade 22.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Funcional 15.452.0205.2.032 Manutenção e Operacionalização da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Projeto / Atividade 2.032 Manutenção e Operacionalização da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Elemento de Despesa 33.90.30 Material de Consumo

Local de entrega: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, situado n a  Rua 
Cassemiro Bruno esquina com a Rua Pandiá Calógeras s /n ° , Bairro Alto -  A quidauana -
MS.
Prazo de entrega: Os produtos de higiene e limpeza deverão ser entregues em até 02(dois) 
dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.
Prazo de Pagamento: O Pagamento será feito em até 30 (trinta) dias da en trada da nota 
fiscal/fatu ra  na  Secretaria Municipal de Finanças, devidamente atestada pelo Gestor do 
Contrato e pelo Fiscal do Contrato, devendo n esta  constar o núm ero do contrato e do 
empenho, acom panhada da docum entação exigida na  resolução 54 do TCE/MS.
Gestor do Contrato: Sr. Archibald Joseph  L. S. Macintyre.
Fiscal do Contrato: Sra. Patrícia Chalés Evangelista Marcos -  CPF: 021.790.931-^

Sendo o que se apresenta para  o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

Archibald J. L  S
Gerente Munidpauae \ 

e Seviços Urbano: 
f r’LFZi IIIRA MUNICIPAL DE AQDIDADÄHä

Rua Cassemiro Bruno, s/n -  Bairro Alto
Tel.: PABX: (67) 3241-4308 e 3241-7256 Aquidauana-MS -  CEP 79.200-000

F.-mail' pemnsuíííflnuiíiaiiana ms pov hr



Descrição Unidade Quantidade
Agua sanitária - composição: hipoclorito de sódio e água; princípio ativo: hipoclorito de 
sódio; teor de cloro ativo: 2,0 a 2,5% p/p.(2lts)

Un 389

Álcool etílico, líquido, embalagem plástica com 1000 ml, 46 inpm, uso doméstico, pronto 
para uso, original de fábrica, embalagem lacrada, com registro no ministério da saúde, 
validade e informações do fabricante estampas no rótulo do produto.

Un 48

Álcool gel - gel a base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem 
enxágue; composição: álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, 
conservante, quelante e água deionizada. Prazo de validade: 24 meses a partir da data 
de fabricação / (embalag. De 11

Lit 35

Barragem Veneno, concentrado emulsionável contendo alfa-dano 3 fenoxobenzil-2,2- 
dimetil-3-(2,2-diclorovinil) - cicloopropano carboxilato (cipermetrina)

UND 20

Balde de plástico - 20 litros Un 10
Balde de plástico - 30 litros UND 6
Brilha alumínio (500 ml) Un 3
Cera líquida, incolor, auto brilho, com 850 ml, pronto para uso, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante estampada na embalagem.

Un 12

Cesto de Lixo com pedal 18 I UND 4

Cesto plástico de lixo telado 09 Its 6
Cesto de lixo, plástico com tampo, capacidade 20 lt UND 10
Cesto de lixo, plástico, com capacidade para 50 litros Un 20
Cesto de lixo, plástico, com capacidade para 100 litros UND 20
COADOR DE PANO GDE. Sem aste, em tecido flanela com costura dupla, grande, 
medindo 20,5 circunferência

UND 8

COPO DESCARTÁVEL 50ML Polipropileno, com capacidade mínima para 50 ml, 
acondicionado em pacotes contendo 100 copos, invioláveis, com peso mínimo de 220g, 
sendo que os pacotes devem estar protegidos em caixa de papelão resistente. Deverá 
constar expressamente e de forma indelével em cada pacote a quantidade do mesmo 
bem como a capacidade de cada copo e seu peso mínimo. Cada copo deve conter 
gravado de forma indelével em relevo marca ou identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem 
conforme NBR 13230 e capacidade do copo. Os copos deverão estar em conformidade 
com a norma técnica 14.865/2002. Caixa com 25 pacotes de 100 unidades, na cor 
transparente.

Cx. 5
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Descrição Unidade Quantidade
COPO DESCARTÁVEL 180ML Polipropileno, com capacidade mínima para 180 ml, 
acondicionado em pacotes contendo 100 copos, invioláveis, com peso mínimo de 220g, 
sendo que os pacotes devem estar protegidos em caixa de papelão resistente. Deverá 
constar expressamente e de forma indelével em cada pacote a quantidade do mesmo 
bem como a capacidade de cada copo e seu peso mínimo. Cada copo deve conter 
gravado de forma indelével em relevo marca ou identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem 
conforme NBR 13230 e capacidade do copo. Os copos deverão estar em conformidade 
com a norma técnica 14.865/2002. Caixa com 25 pacotes de 100 unidades, na cor 
transparente.

Cx. 5

Creolina 500ml Un 5
Desinfetante (embalag. Cl 2 Its) - germecida, pronto uso, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante estampada na embalagem. Marcas aceitáveis: 
assim, kalipto bom bril, minuano, ipê e azulim.

Fras 395

Desodorizador de ambiente (bom ar) - 360 ml Un 10
Detergente líquido- 500 ml- neutro, pronto uso, biodegradável, original do fabricante, com 
registro do ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante estampada na embalagem. Marcas aceitáveis: 
ipê, limpol, miniano, supremo, sol.

Un 432

Espanador de Nylon, 35 cm UND 3
Esponja de aço (pct. Cl 8 unid) Pc 98
Filtro para café n° 103 cx com 30 unidade UND 20
Flanela para limpeza (40 x 60) Un 50
Fosforo, maço com 10 un (40 palitos) cx 40
GARRAFA TÉRMICA Material inox, capacidade de 1,8lt, UND 4

GUARDANAPO DE PAPEL Material celulose , largura 22 cm, comprimento 22 cm, cor 
branca, tipo folhas duplas, branca e texturizada, pacote com 50 unidades

Pacote 12

Inseticida 300 ml spray UND 5
Limpador desengordurante com 550 ml - multiuso, concentrado, para limpeza pesada, 
acondicionado em frascos de 550 ml, registro na anvisa, validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega.

UND 45

Lixeira de plástico com tampa capacidade de 1001. Medidas :diâmetro : 51 cm altura:69cm 
capacidade : 100 litros cores disponivéis: preto materiais utilizados : plástico 
polipropileno.

und 15
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Descrição Unidade Quantidade
Luva de látex natural antiderrapante, anatômica, forro 100% algodão, para serviços gerais 
de limpeza, tamanho g, original de fábrica, com ca do ministério do trabalho, embalagem 
lacrada data de fabricação.

Par 30

Luva emborrachada tam m (par) Cx. 2
Luva p/ procedimento latex tamanho g com 100 unid. Cx. 10
Luvas plásticas- descartável para cozinha, embalagem com 100 unidades, original de 
fábrica.

Cx. 4

Mangueira para jardim com 30 metros diâmetro interno 3/4 parede de 2mm Un 5
Mangueira para jardim com 50 metros diâmetro interno 3/4 parede de 2mm Pacote 3
Mascara descartável de TNT com elástico (pacote com 100 unidades) Un 12
Palha de aço pacote 10
Pano de chão ( saco alvejado) medindo 60 x 80 Un 100
Pano - tipo panfles UND 8
Pano de copa (40 x 66 cm), em algodão. UND 10

PANO DE PRATO BRANCO Rolo 25
Papel higiênico, branco, macio, sem perfume, folha simples, rolo com 30x10 cm, 
embalagem plástica, original do fabricante, com composição, data de fabricação e de 
validade, estampada na embalagem, pacote com 04 unidades.

pacote 462

TOALHA PAPEL 23X22 CM Inter folhas natural, 100% celulose virgem sem perfume, na 
cor branca sendo que cada rolo contem 60 folhas duplas, medindo 23x22 cm cada folha, 
com dupla folha picotada texturizada. Pacote com 2 rolos

pacote 8

Rodo de plástico em polipropileno,encaixe de rosca borracha reforçada dulpa, medindo 
40 cm, cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m.

UND 15

Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de rosca borracha reforçada dulpa, medindo 
60 cm, cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m.

UND 18

Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de rosca borracha reforçada dulpa, medindo 
80 cm, cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m.

UND 19

Sabão em barra- 200gr, embalagem com 5 unidades, composição: sódio, glicerina, 
branqueador ótico, sais inorgânicos, carbonato de cálcio e água. A embalagem deve 
conter todas as informações exigidas por lei e paresentar notificação junto a agência 
nacional de vigilância sanitária.

Un 100
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Descrição Unidade Quantidade
Sabão em pó -  tipo omo/tixan ypé ou similar, concentrado para lavagem de roupa e 
limpeza geral (embalagem sacos plásticos comlkg) composição química: tensoativos 
aniônicos, carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, 
fragrância. Principio ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio ou acido dodecilbenzeno 
sulfônico linear a 90%. Ph (1%) aproximadamente entre 10,50 a 11,50g/l, aparência: pó 
homogêneo azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxagues, e 
deixar a roupa com aroma agradável. Fabricante devera ter laudos e certificado das 
embalagens. Litros, embalagem certificada pelo imetro, fabricante devera ter laudo ou 
fichas técnicas de especificação do produto, ficha de informações sobre a segurança de 
produtos químicos, registros ou notificações da legislação vigente no ministério da saúde 
e anvisa para produtos e embalagens. Data de fabricação, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e cnpj do fabricante deverão constar 
visivelmente na embalagem.

Un 397

Sabonete em barra 90g- com glicerina, fragância diversas, acondicionado em embalagem 
original do fabricante, com registro no ministério da saúde, informações do fabricante e 
composição estampada na embalagem.

UND 48

Saco de lixo reforçado - 60 I (fd d  100 unidades) pacote 30
Saco de lixo reforçado - 30 I (fd d  100 unidades) pacote 15
Saco de lixo reforçado - 20 I (fd d  100 unidades) pavote 10
Vassoura de pelo- 30cm x 4,5cmx3,5cm, com cerdas de nylon, cabo de madeira com 
comprimento mínimo de 1,10m, para uso doméstico.

Un 40

Vassoura de piaçava, medindo no mínimo 20 x 3 cm, cabo de madeira com 1,10 m. Un 40

Vassoura Limpa Teto bola plástica 18 cm diâmetro com cabo extensor de 105 cm UND 3

Vassoura para limpeza de sanitário. Cabo aprox. 30 cm, cerdas de nylon com suporte. UND 10

Veneno para formiga pacote de 1 kg Pacote 6
Esponja - dupla face, para limpeza, fibra sintética, formato retangular, uma face com 
abrasividade alta e outra com espuma de poliuretano macia

UND 102
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos vem através do 

presente, relatar a necessidade da futura aquisição de materiais de limpeza e 

higiene para suprir as necessidades desta Secretaria, por um período de 12(doze) 

meses, visando proporcionar a manutenção dos ambientes, mantendo-os limpos e 

higienizados, proporcionando, assim, maior conforto e segurança aos funcionários, e 

munícipes que necessitam de atendimento público, e procuram diariamente as 

instalações administradas desta Secretaria.

Considerando a grande demanda de utilização desses 

materiais/produtos, justificamos a solicitação.

Dessa forma, torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos itens 

constantes na planilha descritiva quantitativa em anexo.

ARCHIBALD JOSEP MCINTYRE
Secretário Municipa Urbanos

Rua Cassemiro Bruno, s/n -  Bairro Alto
Tel.: PABX: (67) 3241-4308 e 3241-7256 Aquidauana-MS -  CEP 79.200-000

E-mail: gemosu@aquidauana.ms.gov.br

mailto:gemosu@aquidauana.ms.gov.br


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

A quidauana/M S, 18 de Fevereiro de 2020.

Cl -  SEMOSU
N°. 112/2020

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

Para: Secretaria Municipal de Administração.

Sr. Antonio Carlos da Costa Marques.

Senhor Secretário,

Solicitamos a abertura  de Processo Licitatório para aquisição fu tu ra  de gêneros 
alimentícios para  atender esta Secretaria.
Objeto: O objeto da presente licitação é a  aquisição fu tu ra  de gêneros alimentícios para 
atender funcionários m unicipais (motoristas, operadores de m áquinas e trabalhadores 
braçais), que executam serviços em regime de acam pam ento, nas Aldeias Indígenas, 
Comunidade Quilombola, Assentam entos Indaiá I, II, III, IV, e Distritos, e dem ais equipes de 
limpeza urbana, conforme planilha quantitativa descritiva em anexo.
Justificativa: Os gêneros alimentícios serão utilizados para fazer refeições, a  fim de atender 
a equipe de estradas vicinais, e equipe de tapa  buracos, que são deslocadas n a  maioria das 
vezes em caráter emergencial, para realizar a  recuperação, m anutenção e conservação das 
estradas do município danificadas e obstru ídas pelo período de chuvas, impedindo o acesso 
de ônibus escolares, e veículos em geral. São executados os serviços de: transporte de 
material: cascalho, aterro e efetuado os serviços com: aterro, patrolam ento e cascalham ento, 
assentam ento  de tubulação, conserto de pontes, e dem ais equipes de limpeza u rb an a  que 
efetuam  serviços nos finais de sem ana e feriados.
Fonte de Recurso/Despesa Orçamentária:

Órgão 22 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Unidade 22.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Funcional 15.452.0205.2.032 Manutenção e Operacionalização da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Projeto / Atividade 2.032 Manutenção e Operacionalização da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Elemento de Despesa 33.90.30 Material de Consumo

Local de entrega: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, situado n a  Rua 
Cassemiro Bruno esquina com a  Rua Pandiá Calógeras s /n ° , Bairro Alto -  A quidauana -
MS.
Prazo de entrega: Os gêneros alimentícios deverão ser entregues em até 02(dois) dias após o 
recebimento da Autorização de Fornecimento.
Prazo de Pagamento: O Pagamento será feito em até 30 (trinta) dias da en trada da nota 
fiscal/fatu ra  n a  Secretaria Municipal de Finanças, devidamente a testada pelo Gestor do 
Contrato e pelo Fiscal do Contrato, devendo n esta  constar o núm ero do contrato e do 
em penho, acom panhada da docum entação exigida na  resolução 54 do TCE/MS.
Gestor do Contrato: Sr. Archibald Joseph  L. S. Macintyre.
Fiscal do Contrato: Sra. Arivonete Camargo dos Santos - CPF: 63991039168.

Sendo o que se apresenta para  o momento, subscrevemo-nos. q

Atenciosamente,

AichiboW ]. L S '
Gerente Muni 

e Seviço:
PPIPlirjnAMraiCiPALBflPK

Rua Cassemiro Bruno, s/n -  Bairro Alto
Tel.: PABX: (67) 3241-4308 e 3241-7256 Aquidauana-MS -  CEP 79.200-000
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Descrição UN Medida Quantidade

Carne de 2a inteira resfriada, paleta ou acem, com no máximo 20% de gordura no seu 
total, livre de aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou 
manchas esverdeadas.Será aceito pedaço de peça para atingir a quantidade requisitada.

KG 640

Carne de 2a inteira resfriada Fraldinha, com no máximo 20% de gordura no seu total, 
livre de aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas. .Será aceito pedaço de peça para atingir a quantidade requisitada.

KG 100

Carne de 2a moida fraldinha, paleta ou acem, com no máximo 20% de gordura no seu 
total, livre de aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou 
manchas esverdeadas

KG 220

Carne bovina charqueada de 2a, sem osso, picada em pedaços pequenos, obtida através 
do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitas, 
nem larvas, deve apresentar odor, cor e sabor característicos. Embalagem em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rotulo ou etiqueta 
que identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (serviço de 
inspeção federal), SIE (serviço de inspeção Estadual), ou SIM ( serviço de inspeção 
municipal). Com ao menos 70% do prazo de validade à vencer na data da entrega.

KG 680

Farinha de Mandioca - Fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos 
transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos. A embalagem 
deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data da entrega, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA, 
PACOTE DF. 1 KG

KG 165

Macarrão parafuso com ovos EMBALAGEM ORIGINAL 500G - massa alimentícia 
tipo seca, vitaminada, isenta de sujidades, fungos ou parasitas, livre de umidade ou 
fragmentos estranhos. Pasteurizado, com ovos e registro no MA. A embalagem deverá 
ser de saco plástico, transparente, limpo, isento de matéria terrosa, fungos, ou parasitas e 
livre de umidade e fragmentos estranhos, não violada, resistente e que garanta a 
integridade do produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 
Hn rxrwPA

Pacote 500gr 224

Macarrão Tipo Espaguete - massa alimentícia tipo seca, vitaminada, isenta de 
sujidades, fungos ou parasitas, livre de umidade ou fragmentos estranhos. Pasteurizado, 
com ovos e registro no MA. A embalagem deverá ser de saco plástico, transparente, 
limpo, isento de matéria terrosa, fungos, ou parasitas e livre de umidade e fragmentos 
estranhos, não violada, resistente e que garanta a integridade do produto. Deverá conter 
extemamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA Pacote de 1 kg

KG 224

Fubá-com grãos limpos e finos. A embalagem deverá ser de saco plástico, transparente, 
limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto e acondicionados 
em fardos lacrados. Extemamente a embalagem deverá conter os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade 
minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA. Pacote de 1 kg

KG 96
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Sal-Iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e 
umidade. A embalagem deverá ser de saco plástico, transparente, integro, atóxico, 
vedado hermeticamente, limpo, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
umidade e fragmentos estranhos, não violados e resistentes de modo a garantir a 
integridade do produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a Resolução n°
130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 Kg

KG

—

85

Chá Mate -tostado, com rendimento de até 15L por embalagem. A embalagem deverá 
ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, resistente e não violada, de modo a garantir a integridade do produto. Deverá 
conter extemamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses após a data 
da entreea. Embalagem de 400 g

400 g 140

Vinagre, de vinho -Produto natural fermentado acético simples, isenta de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e 
detritos de animais e vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem de PVC (poli cloreto de vinila). Com peso líquido de 
750ml.

750 ML 74

CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G, torrado e moído, procedente de 
grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado, 
íntegro, resistente e vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter extemamente 
os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade 
do produto, selo de pureza ABIC e atender as especificações técnicas da NTA 44 do 
Decreto Estadual n° 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data entrega. Embalagem 500g.

500 Gr 240

Milho Verde Em Conserva - enlatadas, não amassadas nem enferrujadas ou perfuradas. 
A embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
fragmentos estranhos, não violada e resistente de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega e ser registrada no MS, de acordo com a NTA 31 
/Decreto 12 486/781 Lata de 7000.

200 Gr 193

Ovos Brancos, de galinha, Classe A Tipo 2, acondicionado em embalagem de papelão 
ou original do fabricante, cor, odor ou sabor característicos do produto. Proveniente de 
avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento interno 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/MA Resolução n°5 de 
05/07/9 lnrazo mínimo de validade de 21 dias.

Duzia 244

Tempero de alho e sal, acondicionado em embalagem, original de fábrica com 1 kg, 
livres de fragmentos e corpos estranhos, com especificação dos ingredientes, 
informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, e com ao 
menos 70% do nrazo de validade à vencer na data da entreea.

KG 33

Sardinha em conserva no óleo, enlatada não amassadas nem enferrujadas ou perfuradas. 
A embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
fragmentos estranhos, não violada e resistente de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega e ser registrada no MS, de acordo com a NTA 31 
/Derreto 1? 486/781 Lata fnm  130 UR

130 Gr 95

Farinha de Trigo Especial, de primeira qualidade, acondicionado em embalagem de 
lK g transparente ou papel original de fábrica, aspecto fino isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas e livre de umidade, registro no MA/SIF, informações do fabricante, 
especificação do produto e data vencimento estampado na embalagem

KG 190
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; r ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ, não amassadas ou/e perfuradas. A embalagem 

deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, fimgos ou parasitas, fragmentos estranhos,
não violada e resistente, de modo a garantir a integridade do produto. Deverá conter 
extemamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega, CNPJ do fabricante , data de fabricação, prazo de validade e com ao menos 70% 
do prazo de validade à vencer na data da entrega. SACHE 200 GR.

200 Gr 160

h EXTRATO DE TOMATE - embalada em lata ou treta pak não amassada, enferrujada, 
perfurada ou violada, devendo estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
livre de umidade, fragmentos estranhos e ser resistente de modo a garantir a integridade 
do produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 870g. (07-02-1367)

870 Gr 135

J -o AÇÚCAR TIPO CRISTAL - Cristalizado, sacarose obtida a partir do caldo de cana-de- 
açúcar (saccharum officinarum 1.); branco, aspecto granuloso fino a médio, isento de 
matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e do produto; o CNPJ do fabricante, o número do lote, a

Pacote 2kg 296

•
data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno, 
transnarente. com neso líauido de 2 KG

Arroz Agulhinha - Polido, tipo 1, longo fino, em saco plástico transparentes, atóxicos, 
limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados, com um peso 
mínimo de 80% de grãos inteiros e com Registro no Ministério da Agricultura. A 
embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a Instrução Normativa n° 6 de 
16 de fevereiro de 2009- do MAPA. . Pacote com 05 Kg

Pacote 5kg 576

Óleo De Soja - 900ML, de primeira qualidade, 100% natural, comestível, com extrato 
refinado. A embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fimgos ou parasitas, 
livre de fragmentos estranhos, não violada e resistente de modo a garantir a integridade 
do produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 900mL

900ML 390

Biscoito Doce- Tipo Rosquinha - Sabor leite ou coco, a base de farinha de trigo, leite

• integral, sal, gordura vegetal hidrogenada, enriquecido com vitaminas. Embalagem 
individualizada em papel celofane. A validade deverá estar em local visível, com prazo 
de 6 meses a partir da data de entrega. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados 
e de características organolépticas anormais. Pacote com 400g.

400gr 130

BISCOITO SALGADO - tipo cream cracker, água e sal, contendo cloreto de sódio em 
quantidade que acentue o sabor salgado, além das substâncias normais do produto. 
Embalagem individualizada em papel celofane. A validade deverá estar em local visível, 
com prazo de 6 meses a partir da data de entrega. Serão rejeitados os biscoitos com 
características organolépticas anormais. Pacote com 400g.

400gr 100

<5 -r Refrigerante sabor Cola envasado em garrafas PET reciclável de 2 Litros, classificação 
normal. (Marca-referência indicativa de parâmetro de qualidade: Coca-Cola 
EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE

Unidades 100

Refrigerante sabor GUARANÁ: envasado em garrafas PET reciclável de 2 Litros, 
classificação normal. (Marca-referência indicativa de parâmetro de qualidade: 
ANTÁRCTICA. EOUIVALENTE OU DE MELHOR OUAL1DADE

Unidades 100

Tomate, Tipo Salada, tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60 
% de maturação sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração 
uniforme e brilho.

KG 240
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Abóbora- (Jabotia, de 1“ qualidade, in natura, tamanho e coloração unilorme, polpa 
fmne, livre de sujidade, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão, amassado 
murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injurias 
por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparente, atóxico e 
intacto.

KG 205

CENOURA - de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa fume, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

KG 185

Batata Inglesa - de primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de Fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves como, podridão, amassado, 
murcho, deformado, Descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras injurias 
por Pragas ou doenças. Embalados em saco de polietileno, transparente, Atóxico e 
intacto.

KG 205

MANDIOCA DESCASCADA tipo branca/amarela, descascada, em saco a vácuo, de Ia 
qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico 
e intacto.

KG 160

BATATA DOCE- comum especial, lavada, de tamanhos grande ou médio com 
coloração uniforme, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão de origem física, 
mecânica ou biolóeica.

KG 120

ABOBRINHA VERDE, de tamanho médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com brilho, 
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimento ou defeitos, livres de 
terra ou cornos estranhos aderentes à superfície externa.

KG 195

BANANA NANICA - Em pencas de primeira qualidade, com 60% a 70% de maturação 
climatizada, de aroma e sabor da espécie, tamanhos e coloração uniformes, bem 
desenvolvida, turgescente, intacta, firme, livre de terra ou corpos aderentes à superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de oriuem física, mecânica ou biolóuica.

KG 30

FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6o C, carne c/  aspecto próprio, 
não amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, 
livres de parasitas e sujicidades. Embalagem d  identificação do SIF, data de fabricação e 
validade do nroduto. lacre orieinal do fabricante.

KG 200

CEBOLA - de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

KG 260

REFOLHU - verde, de Ia qualidade, m natura, tamanho e coloração umtorme, temo, 
livre de folhas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias 
pór pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

KG 176
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MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR COM SAL, 80% de lipídeo, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. Deverão estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis. Podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas. A 
embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
fragmentos estranhos, resistentes e não violada de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data da entrega. Com registro no Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA. Embalagem original do fabricante e com ao menos 70% do prazo de 
validade à vencer na data da entrega.

500gr 74

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - embalado em sacos plásticos, transparentes, 
isentos de sujidades, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, 
pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, fragmentos ou corpos estranhos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados e com registro no MA. A 
embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

KG 200

CHEIRO VERDE MAÇO de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Unidade 50

PIMENTÃO VERDE de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem feitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

KG 22

ALHO - graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvida, com 
bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos causados por pragas, sem defeitos, 
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos 
aderentes à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve 
apresentar qualquer lesão de origem física, mecânica ou biológica.

KG 120

Fermento químico em pó - fermento biológico, seco, instantâneo, composto de 
pirofosfato ácido de sódio, bicabomato de sódio, fosfato de mono-cálcio, 
hermeticamente fechado. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, informações nutricionais, numero de lote e quantitdade do produto. 
Deverá apresentar validade minima de 06 meses a partir da data de entrega, de acordo 
com a resolução - CNNPA n°. 38, de 1977. embalagem de 100 gramas

UN 64

Pão de sal, francês, produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada 
obrigatoriamente com farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza por apresentar casca 
crocante, de creme de testura e granulação fina não uniforme. Embalado em saco de 
polietileno de baixa densidade, atóxico e de primeiro uso

KG

Água mineral galão de 20 litros UN 170
Costela bovina de boa qualidade, resfriada, com osso, obtida através do abate de 
animais sadios, não podem ter manchas de qualuqer espécie, nem parasitos, nem larvas. 
Deve apresentar odor e sabor característico, cor vermelha brilhante ou púrpura. O 
percentual aceitavel de sebo ou gordura é de 10%. embalagem em saco plástico de 
polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que 
identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual), ou SIM (Serviços de Inspeção
Mnnirinall_____________________ffú- 0 1 01  l*)__________________________________

KG 140
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AMIDO DE MILHO -  Produto amiláceo extraído de milho (Zeamaya, L.), fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e parasitas, livre 
de umidade, fermentação ou ranço. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira 
crepitação quando comprimido entre os dedos. O produto deverá estar em conformidade 
com a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante 
e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem original de fábrica de 500 gramas.

Unidade 10

BETERRABA -  especial, tipo A, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante.
Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico 
e intacto._______________________________________________________________________

kg 98

CALDO DE GALINHA: O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 70 (Decreto 
12.486 de 20/10/78). Ingredientes: sal, amido, óleo vegetal, extrato de levedura, 
curcuma, alho, cebola, salsa, carne de galinha, sem pimenta e sem glúten. Poderá conter 
outros ingredientes desde que permitidos por legislação e que não descaracterizem o 
produto. Embalagem primaria: saco plástico leitoso ou metalizado, termosoldável, 
resistente e atóxica. Embalagem com 08 cubos. No momento da entrega do pedido, o 
produto deverá dispor de no mínimo 10 (dez) meses de validade.

Caixa

St

s i

CHUCHU - de primeira qualidade, de tamanho grande e médio, coloração Uniforme, 
sem defeito, firmes e bem desenvolvidos, livres de terra ou copros estrtanhos aderentes, 
não deve apresentar quaisquer lesão.______________________________________________

kg
64

Sz

i

LEITE DE VACA -  liquido, integral, 3,0% de gordura, pasteurizado, longa vida, UHT. 
Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, de cor branca opaca, 
esterilizado (processo de ultra pasteurização consiste basicamente no tratamento do leite 
a uma temperatura de 130° a 150° C, por 2 a 4 segundos e depois resfriado a uma 
temperatura inferior a 32° C). Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade, ingredientes, valor nutricional e o registro no Ministério da 
Âgricultura/SIF/DIPOA. Embalagem Tetra Pack original de fábrica com peso líquido de 
1 litro

Unidade 140

-L.J-L1I11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FARINHA PARA KIBE - grãos limpos, aspecto granuloso, fino e processado. 
Embalagem de 500gr

Unidade 25

FARINHA DE ROSCA - seca, fina ligeiramente torrada, de cor amarelada,isenta de 
sujidade, produto em conformidade com Resolução RDC N° 26, de 22/09/2005, 
Embalagem de 500gr.________________________________________________________

Unidade 13
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