OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos e materiais de higiene limpeza e correlatos para
atender as Secretarias Municipais de Administração, Produção, Meio Ambiente, Cultura e Turismo,
Saúde e Saneamento, Assistência Social, Educação, Obras e Serviços Urbanos e Fundação de
Esportes.

Itens Discriminação dos produtos

Unld.

Quant.

1

PILHA PAUTO (AAA) ALCALINA PACOTE C/
4 UNIDADES.

PC

200,00

2

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

UN

670,00

3

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G
NÃO ESTÉRIL-100 UNID

CAIX

4

CREOLINA 500ml

5

FUNIL PLÁSTICO MÉDIO 110mm - Diâmetro
aproximado 110mm.

6
7

Valor Unit.

Valor Total

9,16

1.831,60

5,73

3.836,89

110,00

32,29

3.552,26

LATA

407,00

44,92

18.283,46

UN

30,00

4,08

122,25

PENTE PARA PIOLHO

UN

210,00

2,80

587,31

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

5,10

458,82

8

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

UN

110,00

6,45

709,14

9

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

PC

77,00

16,93

1.303,86

10

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

PC

60,00

15,45

927,00

11

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C l
100

PC

85.00

42,28

3.594,08

12

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

4,26

6.386,25

13

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

PC

334,00

3,95

1.319,30

14

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

15,60

779,90

15

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

17,94

7.533,41

16

CREME PARA PENTEAR PARA ADULTO 300ml

UN

817,00

9,57

7.818,69

17

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.
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 55g 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 alumínio. Com
aproximadamente 55 gramas.
CREME HIDRATANTE CORPORAL - Frasco c / 1
litro
HASTE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO CX. C/75
UNID. - Haste flexível de plástico com algodão na
pontas, caixa com no mínimo 75 unidades.

UN

20,00

18,99

379,75

UN

50,00

6,82

340,84

FRAS

480,00

20,80

9.984,00

CAIX

120,00

2,51

301,50

18

19
20

\
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Em Anexo: CI 318/SEMAD/2020; CI 112/SEMOSU/2020; CI 13/SESAU/2020; CI 19/SEMA/2020; 225/SAS/2020;
CI 228/SEMED/2020; CI 25/FEMA; CI 72/SECTUR/2020; CI 27/SEMP/2020
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Anexo I
TERMO DE REFERENCIA
Itens Discriminação dos produtos

iRubric*

Unld.

Quant.

Valor Unlt.

Valor Total

21

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

5,43

271,50

22

BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 7
LITROS.

UN

50,00

6,55

327,25

23

BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 4,5
LITROS.

UN

50,00

5,15

257,38

24

Fralda descartável (RN) - Pacote d 40
undades

PC

40,00

20,98

839,33

25

VENENO PARA CUPIM, EM PÓ (Pct. com 1
kg)
TALCO PARA PÉS CANFORADO 100g.

PC

80,00

31,13

2.490,40

UN

50,00

11,04

551,75

27

26

REGISTRO DE BOTIJÃO DE GÃS 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

35,49

1.348,53

28

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

UN

50,00

7,50

374,84

29

ENXAGUANTE BUCAL INFANTIL 250ml.

FRAS

25,00

15,53

388,25

30

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

6,10

2.157,63

31

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

PC

170,00

6,19

1.052,98

32

MAMADEIRA 250 ML COM BICO DE SILICONE

33

PAPEL FILME DE PVC 30m - Papel filme de PVC
plástico, transparente, para envolver, proteger,
conservar, 28cm de espessura, rolo com 30
metros.

UN

30,00

15,86

475,90

ROLO

98,00

6,64

650,23

34

VENENO PARA FORMIGA PACOTE 1kg.

PC

56,00

37,67

2.109,34

35

PALITO P I ALGODÃO DOCE C l 100 UNID.

PC

50,00

10,30

514,75

36

PAPEL ALUMlNIO, MEDINDO 7.5X45CM

ROLO

140,00

6,46

904,86

37

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

UN

210,00

21,60

4.535,31

38

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

2,23

669,00

39

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.
MAÇA FUJI 1Kg -fuji, de 1a 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.

UN

20,00

38,49

769,70

Kg

1.020,00

6,18

6.305,03

40
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Quant.
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41

PRESUNTO kg - 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

682,00

24,46

16.684,45

42

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

3,72

1.651,06

43

OVOS Dz - 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

504,00

6,37

3.212,40

44

MANDIOCA Kg - tipo branca/amarela,
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.

Kg

630,00

5,99

3.773,70

45

PÃO TIPO HOT DOG Unid. - tipo hot dog.
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.

UN

5.500,00

1,09

5.995,00

46

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.
DOCE DE LEITE 200g - embalagem pote 200g.

Kg

602,00

30,06

18.097,87

UN

250,00

5,11

1.277,50

47
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48

MELÃO Kg - amarelo, de 1a 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

150,00

5,18

777,65

49

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

8,91

2.050,06

50

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.
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

60,00

5,23

313,95

UN

225,00

5,73

1.288,51

52

MAMÃO FORMOSA Kg - formosa, de 1a
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

2.060,00

4,29

8.844,20

53

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

3,04

1.549,53

54

ABÓBORA- Cabotiã, de 1aqualidade, in natura,
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.
ABOBRINHA - Menina, de 1a 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, com manchas,
rachaduras, injúriaspor pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes,
atóxicos e intacto.

Kg

205,00

3,27

670,64

Kg

195,00

5,41

1.054,68

51

55
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56

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.

UN

451,00

5,84

2.633,07

57

LARANJA PÊRA Kg - pera, de 1a 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

600,00

2,21

1.326,00

58

CEBOLA - de 1aqualidade, 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

525,00

4,90

2.570,98

59

CENOURA - de 1a 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

365,00

4,25

1.552,31

60

MELANCIA Kg- PESO entre 6 a 10 kg de 1a
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.

650,00

2,02

1.311,12

61

REPOLHO-verde, de 1a 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, com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
TOMATE SALADA- salada, de 1a 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. Embalado em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto.

Kg

376,00

2,77

1.041,52

Kg

670,00

5,41

3.624,70

62
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63

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.

64

CHEIRO VERDE MAÇO de 1a 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.

65

KILO

605,00

4,45

2.689,65

MAÇO

250,00

2,97

741,43

CARNE BOVINA TIPO COSTELA KG - 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. 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.

Kg

665,00

15,76

10.481,73

66

PAO DE FORMA 500g - 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. 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

PC

350,00

7,07

2.475,90

67

PIMENTÃO VERDE de 1a 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.

KILO

22,00

6,60

145,14

68

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) .

KILO

200,00

12,66

2.532,00

69

CARNE DE 2a INTEIRA RESFRIADA KG - 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

KILO

125,00

22,03

2.753,13

6/10
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70

BANANA NANICA-de 1a 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.

Kg

2.390,00

3,49

8.348,03

71

BATATA DOCE ROXA - de 1a 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

120,00

2,92

350,92

72

BETERRABA ESPECIAL - tipo A, de 1a
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.
TANGERINA TIPO "PONKAN" Kg - tipo "ponkan",
de 1a 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.
ABACAXI HAVAÍ kg - de 1a 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

348,00

3,71

1.291,57

Kg

200,00

4,38

875,20

Kg

420,00

5,50

2.308,78

73

74

75

ERVA MATE 500g - Tradicional para tereré,
embalagem plástica contendo 500g.

PC

240,00

3,98

954,41

76

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

PC

20,00

8,82

176,40

77

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250g - 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 validade. Acondicionado em
embalagem de 250 gramas.

UN

146,00

7,26

1.059,96

7/10
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TERMO DE REFERENCIA
Itens Discriminação dos produtos

JjoI

«nbr íca

Unld.

Quant.

Valor Unlt.

78

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

10,28

616,80

79

CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 8
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.

CAIX

56,00

2,75

153,86

80

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

PC

100,00

9,12

911,67

81

COCO RALADO 10Og - 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

4,01

1.525,05

82

CHOCOLATE GRANULADO 150g - Embalagem
de 150 gramas.

PC

280,00

4,21

1.178,24

83

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
externamente 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 01 Kg.

PC

2.130,00

8,13

17.310,72

84

CANELA EM PÓ-proveniente de cascas sãs,
limpas e secas, em forma de pó fino,
acondicionado em saco de polietileno, integro,
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.

UN

30,00

5,71

171,23

85

ERVA DOCE 40g - Embalagem com 40g.

PC

30,00

6,25

187,35

86

LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO - 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.

LIT

940,00

4,28

1.019,44

8/10
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CONDIMENTO (orégano) -200gapresentação natural, matéria-prima orégano,
aspecto físico granulado. Embalagem 200g.

PC

310,00

88

CHÁ MATE TOSTADO NATURAL 250g - 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, 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.

CAIX

1.424,00

89

CHÁ SABOR CAMOMILA, caixa com 20 sachês,
de 11g.

CAIX

40,00

6,64

265,40

90

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

CAIX

50,00

6,51

325,38

91

CHÁ SABOR HORTELÃ, caixa com 20 sachês,
de 11g.

CAIX

100,00

6,82

682,25

92

FEIJÃO PRETO 1kg - tipo 1, novo, 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

200,00

7,50

1.499,20

93

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

150,00

6,36

953,70

94

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.

CAIX

1.200,00

1,79

2.151,96

95

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 líquido de 2 KG
ARROZ - Tipo 1, agulhinha - 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.

PC

2.258,00

5,24

11.835,76

PC

2.041,00

15,49

31.606,31

96

9/10

14,37

4.454,70

5,38

7.654,00

97

AVEIA EM FLOCOS FINOS 500g -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.

UN

20,00

7,35

Total da Coleta:

146,93

303.179,37

Valor Total estimado da aquisição: 303.179,37 (trezentos e três mil cento e setenta e nove reais e trinta
e sete centavos).

Itens desertos e fracassados do Pregão 1 1 /2 0 2 0 - Proc. Adm. 3 7 /2 0 2 0 .

Prazo de entrega: Até 02 dias após emissão A.F.
Condições de Pagamento: Até 30 dias após atesto da N.F.
Local de entrega: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Fiscalizadora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Aquidauana(MS), 30 de Abril de 2020

/

Flávio Gomes Silva

Agente Administrativo - Matr. 13.654
Secretaria M. de Finanças - Núcleo de Compras.
'
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Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana
Secretaria Municipal de
Administração

Cl n° 318/2020 - SEM A D
Aquidauana, 22 de abril de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Administração
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezado Secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria, a possibilidade de instaurar um novo Processo
por meio de licitação, dos itens deserto e fracassados (lista em anexo), realizados
através do Processo Licitatório n° 11/2020 - Processo Administrativo n° 37/2020
realizado no último dia 15 de abril de 2020, no intuito de atender as Secretarias
Municipais, Fundação e Autarquias.
Sendo só para o momento.
Atenciosamente,

Ernandes Peixoto de Miranda
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

(f

Relação dos Itens sem Vencedores por Processo / Licitação

jR ubr
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•Item

ís s o

:

1

2
3

%

«

5
7
14
17
20
21
26
28
29
30
31
36
37
43
44
45
51
52
55
56
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
80
84
86
87
88
89
90
93
98
99
100
101
114
120
121
123
129
136
138
139
142
144
146
149
153
159
167
168
169
174
175
176
179
180
181
182
183
188
190
194

Material

37/2020
07-01-0838
07-01-0639
07-01-0640
06-02-3771
07-02-1366
07-01-0621
07-02-0224
07-02-1966
; 07-02-1967
í 07-01-0824
06-02-3259
07-01-0825
07-01-0708
07-01-0826
06-02-3660
06-02-3659
07-02-0238
07-02-1051
06-06-9280
07-01-0719
07-01-0806
07-01-0695
07-01-0696
07-02-0871
07-02-1299
07-02-1300
07-02-1301
' 07-01-0718
07-02-0883
07-01-0072
06-02-3657
í
06-06-0411
07-02-0773
07-02-1159
07-02-0154
03-06-0053
; 06-02-3334
< 06-02-3630
06-02-3499
06-02-0031
06-02-3555
07-01-0145
06-02-3774
07-02-1139
07-02-0066
06-02-3207
07-02-1024
07-02-1308
07-02-0190
06-02-3664
06-02-0034
06-06-0421
06-16-0074
07-02-1365
07-01-0181
06-02-3645
07-01-0690
07-02-1143
07-01-0738
03-06-2871
06-02-3365
07-01-0039
06-06-1812
07-01-0358
, 07-01-0117
| 07-01-0682
06-02-3279
07-02-1312
07-01-0697
07-01-0158
07-01-0138
07-01-0096
06-06-2600

Situação

Descrição do Material

Licitação:

11/2020 - PR

Data da Homologação:

ABACAXI HAVAl kg - '
ABÓBORA-Cabotiâ ^
ABOBRINHA-Menina /
ACETONA 200ml AÇÚCAR TIPO CRISTAL - Cristalizado
ALFACE - crespa, em pé, de 1a qualidade, in natura, tamanho +
AMEIXA PRETA SECA 400g ARROZ - Tipo 1, agulhinha AVEIA EM FLOCOS FINOS 500g BANANA NANICABARRAGE 20ml (VENENO) BATATA DOCE ROXA - *
BATATA INGLESÀBETERRABA ESPECIAL BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS.
BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS.
CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 8 CUBOS CANELA EM PÓCAPA DE CHUVA UNISSEX CARNE BOVINA TIPO COSTELA KG CARNE DE 2a INTEIRA RESFRIADA KG - ^
CEBOLA - ■ ' *
CENOURA
CHÁ MATE 400g CHÁ SABOR CAMOMILA
CHÃ SABOR ERVA CIDREIRA
CHÁ SABOR HORTELÃ
CHEIRO VERDE MAÇO
CHOCOLATE GRANULADO 150g CHUCHU - »*
CHUPETA COM BICO EM SILICONE ANATÔMICO COADOR DE PANO GRANDE P/CAFÉ COCO RALADO 100gCONDIMENTO (orégano) - 200g CRAVO DA ÍNDIA 40g CREME DENTAL COM FLÚOR 180g CREME DENTAL INFANTIL 50g CREME HIDRATANTE CORPORAL - Frasco d 1 litro
CREME PARA PENTEAR PARA ADULTO 300ml CREOLINA 500ml
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 55g DOCE DE LEITE 200g ENXAGUANTE BUCAL INFANTIL 250ml.
ERVA DOCE 40g ERVA MATE 500g ESPONJA PARA BANHO 13 X 9 cm FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1FEIJÃO PRETO 1kg FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250g Fralda descartável (RN) - Pacote c/ 40 undades
FUNIL PLÁSTICO MÉDIO 110mm GARFO SOBREMESSA PARA FESTA PCT/50 UNID. GARRAFA TÉRMICA 5LGELATINA EM PÓ GOIABADA 500g HASTE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO CX. C/75 UNID. LARANJA PÊRA Kg - * *
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO - *
LINGUIÇA DE FRANGO —
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G NÃO ESTÉRIL - 100 UNID
LUVAS PLÁSTICAS PCT C/100 MAÇA FUJI 1Kg - * *
MAMADEIRA 250 ML COM BICO DE SILICONE
MAMÃO FORMOSA Kg - +
MANDIOCA Kg - *
MARGARINA VEGETAL 500g MÃSCARA DESCARTÃVEL DE TNT COM ELÁSTICO (PCT. C l 100 UND)
MASSA PARA LASANHA 500g MELANCIA Kg - —
MELÃO KgMUSSARELA kg OVOS Dz - •»
PALITO P I ALGODÃO IW IC n t m I i m i h

_-_

Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Fracassado
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Fracassado
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
-
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Relação dos Itens sem Vencedores por Processo / Licitação

Item

Material

Rubn
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Situação

Descrição do Material

\T
Nr. do Processo:

Licitação:

37/2020

200
202
203
204
208
210
211
212
221
222
227
228
229
230
254
255
259
261
262
268
269
271
283
284

07-01-0730
07-01-0137
. 06-06-7465
i 06-06-2032
06-02-0052
01-03-1068
.07-01-0733
07-02-0766
07-01-0061
06-02-3374
06-02-3706
06-02-3526
07-01-0701
07-01-0175
06-02-3305
06-02-3306
06-06-9866
07-01-0170
06-02-3386
06-02-3700
07-01-0834
07-01-0702
06-02-3693
06-06-2388

11/2020 -PR

Data da Homologação:

PAO DE FORMA 500g - "**
PÃO TIPO HOT DOG Unid. PAPEL ALUMÍNIO, MEDINDO 7.5X45CM
PAPEL FILME DE PVC 30m PENTE PARA PIOLHO
PILHA PALITO (AAA) ALCALINA PACOTE C l 4 UNIDADES.
PIMENTÃO VERDE
PIRULITOS PCT C/50 UNID. PRESUNTO kg- *
QUEROSENE 900ml REGISTRO DE BOTIJÃO DE GÁS COM MANGUEIRA-APROVADO
REPELENTE SPRAY 100 ML REPOLHO- ✓
REQUEIJÃO 200g SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30 X 40 PCT C l 100 UNID. SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C l 100
SAQUINHO DE PAPEL PI PIPOCA PCT C/50 UNID. SARDINHA 250g SHAMPOO MATA PIOLHO INFANTIL-100ml
TALCO PARA PÉS CANFORADO 100g.
TANGERINA TIPO "PONKAN" Kg - 1 *
TOMATE SALADA - 1 0 *
VENENO PARA CUPIM, EM PÓ (Pct. com 1 kg)
VENENO PARA FORMIGA PACOTE 1kg.
Total do Processo — >

Aquidauana, 15 de Abril de 2020.
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Estado de M ato Grosso do Sul
G o vern o M u n ic ip a l d e A qu idau an a
Secretaria M unicipal de A ssistência Social

Cl n°: 225/2020/SAS

Aquidauana MS, 24 de Abril de 2020.
-

Da - Secretária Municipal de Assistência Social
Para - Secretaria Municipal de Finanças/Núcleo de Compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, a inclusão dos itens na Repetição do Pregão Presencial 11/2020
do Processo Administrativo 37/2020, dos itens fracassados, a justificativa se dá pois a empresa
não aceitou a Adesão da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial n° 053/2019, Processo
Administrativo n°. 91/2018, os itens são com suas respectivas quantidades, Arroz lOOO(mil)
pacotes de 5 kg, Chá Mate 1400(mil e quatrocentos) CX de 250g, Feijão Carioca
900(novecentos) pacotes de 1 kg.

GESTOR E FISCAL:
Fiscal: Rubens Jesus de Arruda CPF: 035.215.381-41
Gestor: Rosemery Bruno Bossay Candia CPF: 830.389.571-00

Atenciosamente,

Secretária Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail; de.senvohámenrosocial@aauidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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Estado de M ato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana
Secretaria Municipal de Educação

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 educ^ndos e dos educadores.

Rua Luiz da Costa Gomes, 700 - Vila Cidade Nova
Tel.: (67) 3241-2292 - Aquidauana-MS - CEP 79.200-000
E-mail: gemed@aquidauana.ms.gov.br
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Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana
Secretaria Municipal de Educação

Jj.

iFonte do Recurso/Despesa orçamentária:
Órgão:
Unidade:
Funcional:
Projeto/Atividade
Elemento:
Fonte:
Código Reduzido

18
18.01
: J
12.361.0203.2.027
2.028
3.3.90.30.00. 00.00.00
00 .01.0001
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,

tf

Ivone Nemer de Arruda
Secretária Municipal de Educação
Decreto Municipal N° 192/2018
4

}-m’
1

JÉk

Rua Luiz da Costa Gomes, 700 - Vila Cidade Nova
Tel.: (67) 3241-2292 - Aquidauana-MS - CEP 79.200-000
E-mail: gemed(§>aquidauana.ms.gov.br
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UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AQUIDAUANA/MS

1.

CMEI ANDRÉA PACE DE OLIVEIRA

2.

CMEI BEZERRA DE MENEZES

3,

CMEI DONA MAFALDA

4.

CMA EMlLIA 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 MAR ISA NOGUEIRA ROSA SCAFF

11.

CMA ROTARY CLUB

12.

CAIC ANTÔNIO PACE

13.

ESCOLA MUNICIPAL ERSO GOMES

14.

ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN CASSIANO - DISTRITO DE CAMISÂO

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 AGUA 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
23.5

EXTENSÃO - N.ESC. ESCOLINHA DA ALEGRIA - FAZENDA PRIMAVERA
________ __________________3_______
EXTENSÃO - N.ESC. VALE DO RIO NEGRO - FAZENDA CAMPO NOVO

i

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

ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN

QUANT

Un

200

kg

120

Pct

200

ITEM
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.

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

j

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

Pé

60

kg

10

Pct

150

Un

60

K g'

100

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.
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.

6. 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 fábrica com peso líquido de 5 kg.
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.

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,

n*
sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado,
deseolorado, 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),

Pct

300

Pct

200

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. 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 gramas.
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
----L_

i

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

Pct

300

Kg

100

Kg

150

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.

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).
13 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).
14 CARNE - bovina, tipo acém, sem osso, fresca, congelada, com

kg

200

Kg

300

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 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).
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
ví,--'- '

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).

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

Kg

200

Kg

50

Kg

75

Mç

50

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. 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).
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.
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.
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.
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20 CHÁ MATE TOSTADO NATURAL - de boa qualidade, erva mate

Cx

>(0
ca

u
250

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

1
j

granel; embalado caixa papel cartão; pesando 250 gramas.

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

Cx

60

Pct

100

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.

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. 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

ii

»

do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo
1

de validade. Embalagem primária em pacotes de polietileno, com
peso líquido de 500 gramas.
23 FARINHA DE TRIGO - especial, tipo 1, produto obtido a partir de

Kg

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

i

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

â

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

i l __

pacotes de polietileno, com peso líquido de 1 kg.

i
I

i

300

,

_

24 FEIJÃO CARIOQUINHA - tipo 1, grãos inteiros, aspecto brilhoso,

Un

200

Un

40

Un

60

Pct

40

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.
25 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.
26 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.
27 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 p cozimento de
2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. 0 produto deverá estar em

1

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.
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Embalagem em pacotes de polietileno, com peso líquido de 500
gramas.

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

Un

200

Kg

200

Un

100

Un

100

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.
29 LARANJA - pera, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de

"1
. . IÃ

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.

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.

-•‘J

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

,31
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D e cálcio, matéria de gordura igual ou maior que 26,0%, umidade
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máxima 3,5%. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a
’
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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,

kg

120

Un

100

kg

60

kg

70

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.
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.
34 MAMAO - 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.
35 MANDIOCA - tipo branca/amarela, descascada, cortada em cubos,
de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
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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

Un

70

kg

150

kg

150

Un

60

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

;,;v? *1*>

descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes,
atóxico e intacto.

39 ÓLEO - de soja, produto obtido do grão de soja que sofreu processo
^ ': '|s | ; tecnológico adequado para extração de suas sementes por uma prensa
j?.“! ■
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de alta tensão, neutralização, clarificação, refinação, frigorificação ou
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não de desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas. Embalagem de “poli tereftalado de etila
.
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(PET) ” com peso líquido de 900 ml.

: A

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

Dz

150

Pct

200

kg

300

Un

1500

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
4;'< ■

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

12 unidades.
41 PÃO - 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.
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
i..

baixa densidade, atóxico e de primeiro uso.
43 PAO - 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

i
’

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

Uh

500

Und

500

Und

500

Kg

50

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.

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.

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.

47 REPOLHO - verde, de 1" 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 doenças. Embalado em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
48 REQUEIJÃO - cremoso. Composição: leite pasteurizado, água,

Un

60

Un

20

kg

300

kg

80

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.
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 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 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.
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.
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.

^
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—;— “---•52 VINAGRE - de vinho tinto ou branco. Produto natural fermentado

Un

10

kg

250

kg

150

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
f

' • .

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

f

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

r

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.
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 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 a partir da data de entrega. Conservação
em ambiente refrigerado.

61.

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

Un

80

Lt

50

kg

300

Un

2000

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, 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.
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 minimo de 6 meses a partir data de entrega.

63.

CAFE - em pó homogêneo, torrado e moido, aroma e sabor
característicos de café, tipo forte, apresentação moido. 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.
65.

REFRIGERANTE - Refrigerante, sabores variados, em embalagens
de pet de 2 litros.

ri

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

Pct

25C

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

1

50ml, isento de bolhas, rachaduras ou deformações. Os copos
deverão estar acondicionados em embalagem contendo 100 unidades,
com peso mínimo de 75g cada embalagem.
67.

COPO DESCARTÁVEL - Copo descartável em poliestireno (PS)

Pct

50C

Pct

10C

Pct

1(X

Pct

30<)

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.

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.
69.

PIRULITOS - pirulito redondo, diversos sabores, com palito
plástico, ingredientes: acúcar, glicose, e corantes artificiais, não
contém glúten, pacote com 50 unidades.

70.

GUARDANAPO - guardanapo de papel, material celulose, folha
simples de cor branca ( 100% branca), macio, medindo, no mínimo,
22x22cm. pacote com 50 unidades.

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,

Pct

300

PCT

40<D

PCT

201D

PCT

6C

PACOTE COM 10 UNIDADES.

IA.

GARFO - GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 16,5 CM
PACOTE COM 50 UNIDADES

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.

76.

COLORÍFICO - condimento em pó de urucum, homogêneo,
embalagem de 500 g.

}

78.

LEITE CONDENSADO - leite condensado, constituído de leite

CX

500

PCT

500

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

SAC

300

contendo no mínimo, com identificação do produto e prazo de

HÊ

padronizado, açúcar e lactose, embalagem: lata de 395g rotulada com
papel impresso, de Ia qualidade.
79.

M ILHO 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.

validade.
ORÉGANO - orégano, contendo 10 gramas, com identificação do

PCT

o
o

81.

PCT

200

FD

20

BA

50

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
82.
: **'

GOIABADA - goiabada, embalagem com 500 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

83.

AGUA MINERAL - água mineral sem gás com embalagem de 500
ml contendo 12 unidades.

84.

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

RR
A
85.

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

PCT

50

85.

CHOCOLATE GRANULADO (150G) - Confeito granulado

PCT

250

LAT

60

crocante de chocolate, embalagem plástica 150g. Produto de boa
qualidade com validade mínima de 06 meses a contar da data da
entrega.

86. AMEIXA - AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO, LATA COM
400 GRAMAS; OBTIDA DE FRUTAS MADURAS, INTEIRAS,
SAS,

LIMPAS

E

FERMENTAÇÕES,

DESIDRATADAS;
MANCHAS

OU

LIVRE

DE

DEFEITOS;

ACONDICIONADA EM LATA COM TRATAMENTO INTERNO,
COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA
DATA DE ENTREGA;

A

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

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

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.
‘ r'í
!
Segundo a LDBEN, Lei 9.394/1996, em seu artigo 62, a formação mínima
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 in s titu iç õ e s ^
educação básica e superior.

0 Plano Municipal de Aquidauana, aprovado atravée^a LefOrdinária 2.420/2015
i

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)

'«w

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

W ár

Educação estabeleceu em Calendário Escolar, em anexo, para o ano vigente,
momentos de Jornadas Pedagógica e Formação continuada, em serviço.
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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:
Unidade:
Funcional:
Projeto/Atividade
Elemento:
Fonte:
Código reduzido

18
18.01
12.361.0203.2.024
2.028
3.3.90.30.00.00.00.00
00.01.0015
225

Órgão:
Unidade:
Funcional:
Projeto/Atividade
Elemento:
Fonte:
Código reduzido

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

18
18.01
12.365.0204.2.028
2.028
3.3.90.30.00.00.00.00
00.01.0015
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 Nemerde Arruda
Fiscal: Regina AspetAlem
CPF: 437.357.381-68

Atenciosamente,
Ivone Nemer de Arruda
Secretária Municipal de Educação
Decreto Municipal n° 192/2018

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
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ANEXO I - C l 209/2019

Rubrica

3£_

UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AQUIDAUANA/MS

1.

CMEI ANDRÉA PACE DE OLIVEIRA

2.

CMEI BEZERRA DE MENEZES

3.

CMEI DONA MAFALDA

4.

CM A EMiLIA ALVES NOGUEIRA

5.

CMEI VALDIR CATHCART FERREIRA

6.

CMEI PROFESSOR JOSÉ RODOLFO FALCÃO

1

J

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.

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

2 3 .1

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

2 3 .2

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

2 3 .3

EXTENSÃO - N.ESC. SANTANA - FAZENDA SANTANA

2 3 .4

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

2 3 .5

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

Prefeitura Municipal de Aquidauana
Secretaria Municipal de Educação

ANEXOU
Cl 209/2019
MATERIAL DE LIMPEZA
ITE
CODIGO
UND ESPECIFICAÇÃO
M
1
Pc
Absorvente higiênico, macio, normal, com
•
impermeabilização em um dos lados, sem
1
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.
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)
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.
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,
j
umectante, conservante, quelante e água
deionizada. Prazo de validade: 24 meses a
partir da data de fabricação / (embalag. De 11
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.
6
6-02-0241 Un
Balde de plástico - 20 litros
7
Un
Bobina picotada de saco plástico - 5 kg (c/
500 unid)
8
6-06-8159 Par
Bota de borracha, cano médio / branca (do n°
35 ao 44)
9
6-02-3286 Un
Brilha alumínio (500 ml)

Rua Luiz da Costa Gomes, 700 - Vila Cidade Nova
Tel.: (67) 3240-1400 - Aquidauana-MS - CEP 79.200-000
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10

1?

H

14
15

Un
Un

16

3-06-2001

Un

H

%

? ^
* 3
j* «,
iv r

A
1.800
150
2.000

A

1500

6-02-0114

19

6-02-0031

Un

Creolina 500ml

6-02-3203

Fras

4.000

21

6-06-8023

Un

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.
Desodorizador de ambiente (bom ar) - 360 ml

22

6-02-3350

Un

6.000

23
24
25
26
27

6-02-3371
6-02-3091
6-02-3054
6-02-3447
6-02-0054
6-02-3352

Un
Un
Un
Un
Un
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,1
composição e informações do fabricante
estampada na embalagem. Marcas
aceitáveis: ipê, limpol, miniano, supremo,
sol.
Escova de cabelo infantil
Escova de cabelo para adulto
Escova de cabelo para bebê
Escova de dente macia
Escova de lavar roupa
Escova lavar mamadeiras- 30 cm de
comprimento, com cerdas de nylon macias e
duráveis, sua composição deve ser a base

00

CN

/*

1.200

17
18

o

H

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.
Cesto plástico de lixo telado 09 Its
Cesto de lixo, 50 litros
Condicionador infantil para cabelos normais,
contendo 500ml embalagem original de
fábrica, contendo informações do fabricante,
composição, químico responsável, data de i
validade estampada na embalagem.
Creme dental infantil com flúor (1.100ppm de
flúor)
Creme dentalcom flúor
Creme para cabelo - pote 1 kg

CM

<6

Un

-59-9401
6-02-0290
6-02-3200

11

I1

6-02-3195

300
200
100

Rua Luiz da Costa Gomes, 700 - Vila Cidade Nova
Tel.: (67) 3240-1400 - Aquidauana-MS - CEP 79,200-000
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de polipropileno e nylon.
Esponja de aço (pct. Cl 8 unid)
Esponja dupla face- pacote com 3 unidades,
de fibra sintética, para uso geral de limpeza,
medindo 7cm x 11 cmx 2,2cm, com
informações da composição e fabricante em
embalagem original.
Esponja para banho / infantil
Flanela para limpeza (40 x 60)

29
W-6 30

6-02-0055
6-02-3354

Pc
Pc

31
32

6-02-3272
6-02-0234

Un
Un

i? i

33

6-06-0275

3

34

6-06-9323

Pc

Fralda descartável "exg", pct. C/42 unid.

35

6-06-9324

Pc

Fralda descartável "m", pct. Cl 54 unid.

ra* 36

6-06-7492

Un

i< r 37
38

6-02-3138
6-02-3480

Un
Un

39

6-02-3502

Un

40

6-02-3364

Par

!5 i 41
42
43

6-02-3143
6-02-3141
3-03-0300

Par
Par
Cx

44

6-02-3365

Pc

Fralda descartável infantil tam g c/ 22 unid c6(fe , . í p ° °
400
Inseticida 300 ml spray
Limpador desengordurante com 550 ml 2.000
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.
Lixeira de plástico com tampa capacidade de
100
1001. Medidas :diâmetro : 51 cm altura:69cm
capacidade : 100 litros cores disponivéis:
preto materiais utilizados : plástico
polipropileno.
Luva de látex natural antiderrapante,
200
anatômica, forro 100% algodão, para
serviçõs gerais de limpeza, tamanho g,
original de fábrica, com ca do ministério do
trabalho, embalagem lacrada data de
fabricação.
Luva emborrachada tam m (par)
150
Luva emborrachada tam p (par)
100
Luva p/ procedimento latex tamanho g com
100
100 unid.
Luvas plásticas- descartável para cozinha,
300
embalagem com 100 unidades, original de
fábrica.
Mangueira para jardim com 30 metros
30
diâmetro interno 3/4 parede de 2mm
Mangueira para jardim com 50 metros
30
diâmetro interno 3/4 parede de 2mm

ü

Uí

Fosforo, maço com 10 un (40 palitos) f

% 45

Un

44 46

Un

Rua luiz da Costa Gomes, 700 - Vila Cidade Nova
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6-02-3211

Un

CO

47

6-02-3443

Pc
Un

50

6-02-3410

Un

51

6-02-3214

Pc

52

6-02-0052

Un

53

6-02-3371

Un

54

6-02-3429

Un

55

6-02-3373

Un

56

6-02-3374

Un

57

6-02-3216

Un

54 58

6-02-3377

Pc

hjé
JiS

ii

48

1“

ic

lá
1 ■
•r?‘

<

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 .
Palha de aço
Pano de chão ( saco alvejado) medindo 60 x
80
Pano de copa (40 x 66 cm), em algodão.

200

300
1.500
1.500

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.
Pente para piolho

8.200

Pente plástico-tamanho m, com dentes
ondulados e cabo com suporte de borracha.
Pomada de assadura- 40 g, produto
dermatologicamente testado, original de
fábrica, com data de fabricação e prazo de
validade estampados na embalalgem.
Prendedor de roupa- embalagem com 12
unidades, produto atóxico, material plástico
com formato anatômico.
Querosene- 900 ml, com dados de
identificação do produto e marca do
fabricante estampados no rótulo. O líquido
deve ser límpido e sem impurezas.
Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de
rosca borracha reforçada dulpa, medindo 60
cm, cabo de madeira medindo no mínimo
1,1 Om.
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.

200

Rua luiz da Costa Gomes, 700 - Vila Cidade Nova
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E-mail: gemed@aquidauana.ms.gov.br

150

300

150

30

400

1.800

Estado de M a to Grosso do Sul
P re feitu ra M u n ic ip al de A quidauana
Secretaria M u n ic ip al de Educação

I1

60

6-02-3379

Un

|
sp

61

6-02-3380

Un

6o

62

6-02-3478

Fd

Q>*

63

6-02-3479

Fd

62-

64

6-02-3306

Pc

t

Sabão em pó - tipo omo/tixan ypé ou similar,
concentrado para lavagem de roupa e
limpeza geral (embalagem sacos plásticos
com lkg) 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.
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.
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
Saco de lixo reforçado -100 I (fd c/100
unidades)
Saco de lixo reforçado - 60 I (fd c / 100
unidades)
Saco plástico transparente 82 x 49 c / 100

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
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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.
Shampoo mata piolho infantil-1 OOml, produto
dermatologicamente testado, original de
fábrica,com data de fabricação e prazo de j
validade estampados na embalagem.
Shampoo p/ cabelo- infantil- 500 ml, suave,
neutro, antialérgico, acondicionado em
embalagem original do fabricante, contendo
informações do fabricante estampado na
embalagem.
Talco infantil - branco, perfumado e
antialérgico, acondicionado em embalagem
de 200 g
Touca para cabelo, descartável, de tnt, selo
com informação do fabricante e da
composição do produto. Pacote com 100
unidades.
Vassoura de nylon- 22 cm-com cerdas
macias plástico, cabo de madeira com
comprimento mínimo de 1,1 Om.
Vassoura de pelo- 30cm x 4,5cmx3,5cm, com
cerdas de nylon, cabo de madeira com
comprimento mínimo de 1,1 Om, para uso
doméstico.
Vassoura de piaçava, medindo no mínimo 20
x 3 cm, cabo de madeira com 1,10 m.
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
Vassoura tipo gari, cepa de madeira, com 5
fileiras.
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
OBJETIVO: 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.

e p ç -C M àRua Luiz da Costa Gomes, 7 0 0 -V ila Cidade Nova
Tel.: (67) 3240-1400 Ramal 1508- Aquidauana-MS - CEP 79.200-000
E-mail: gemed@aquidauana.ms.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Cl n° 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: 1 5 Unidade: 15.01Funcional: 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 (íe Miranda
Secretário Municipal de Administração

1
1

4
UN

PC

UN
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UN
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PRODUTO
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 oeso líauido de 2 ka.
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.
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.
BISCOITO, tipo Maisen.a, MABEL OU SIMILAR, produto obtido pe|a 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. 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 4 0 0 g .
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.
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SA LSICH A (pct C/ 3 Kg) - tipo hot dog congelada
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KG

M U SS A R E LA Fatiada - Sadia ou Sim ilar, 1° Q ualidade

!<5

PCT

PÃO de Forma boa qualidade
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UN

PÃO Tipo Hot Dog

KG

PRESU N TO - Sadia ou S im ilar

KG

P Ã O fra n c ê s

/i

1UU

1 .0 0 0
130
80
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FARDO Refrigerante de 2 Litros, Funada ou Similar (FD C / 06)

tf

FARDO Água M ineral S/ Gás 500 ml - fardo C/ 12

- 150
800

Agua mineral galão de 20 litros
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Gelo em cubo 5 kg
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G elo em barra 8 kg
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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,
foi realizado através de 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. A quantidade anual estimada, foi calculada com base nas
|
1
últimas licitações com objetos semelhantes.
jU
j !
A descrição dos itens foi considerada suficientes para atender as nossas necessidades,
considerado os itens que foram solicitados e também pedidos (iníbrmalmente) 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
Aquidauana/MS, 19 de fevereiro de 2020.

Ernandes Peixoto déMiranda
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
í
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 - Material de Consumo

Local de Entrega: Depósito - sito à Rua Estevão Alves Corrêa - Bairro Alto, 1763 Aquidauana - 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

Ernaiuíes Peixoto ■de Miranda
Secretário Municipal de Administração
*
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Relação de Materiais de Limpeza
ESPECIFICAÇÃO
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)______________________________________________________

. * ....

Ordem

UNID.

1

UN

2

UN

3

LIT

4
5

UN
UN

6

PAR

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
9
10

UN
UN
UN

CESTO DE LIXO C/ PEDAL 18L
CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO
COADOR GRANDE DE PANO para chá e café medindo 16 x 30 cm

30
30
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
17
18
19
20
21
22
23

UN
PC
UM
UN
FD
UN
UN
UN

24

PC

25

UN

26

UN

27

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.
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)
BALDE plástico - 20 LITROS
BALDE plástico - 30 LITROS
BOTA DE PVC CANO MEDIO, cor branca feminino, forro interno em poliéster, antiderrapante de fácil limpeza e higienização,
diversos tamanhos

ESPANADOR NAYLON
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UNID)
ESPONJA MULTI USO DUPLA FACE pct C/03 und
FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)
FOSFORO LONGO 8x240 PARA COZINHA (240 UNIDADES)
GARRAFA TÉRMICA DE 1,800 LITROS em plástica para café
GARRAFA TÉRMICA DE 1,800 LITROS EM INOX para café
GARRAFA TÉRMICA p/ água 5L em polietileno
GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL-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.
INSETICIDA 300 ML SPRAY
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.
LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE DE 100L. medidas :Diâmetro : 51cm Altura:69cm Capacidade : 100 litros cores
Disponivéis: Preto Materiais Utilizados : Plástico Polipropileno.
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28

PAR

29

UN

LUVA PARA UMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, cano médio, revestimento interno, reforçada, superfície externa
antiderraoante. ABNT NBR 13393, com cano. diversos tamanhos
MANGUEIRA PARA JARDIM COM 50 METROS

30

UN

PA PARA LIXO - com aparador em metal, medindo aproximadamente 20x5 cm e cabo em madeira medindo no mínimo 50 cm.

31
32
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UN
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UN

34
35
36

PCT
UN
UN
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PC

38
39
40
41

UN
FD
FD
FD

PANO DE CHAO ( SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80 em alqodão
PANO DE COPA (40 X 66 CM). EM ALGODÃO.
PANO DE PRATO - atoalhada 100% algodão, medindo aproximadamente 46x68 cm, com selo contendo a composição e informações
fabricante
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 60MT PCT COM 04 ROLOS
REGISTRO DE BOTIGAO DE GAS COM MANGUEIRA - APROVADO PELO IMETRO
RODO plástico 40 CM
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.
SABONETE LÍOUIDO 200ML
SACO DE LIXO REFORÇADO - 100 L (FD C/ 100 UNIDADES)
SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES)
SACO LIXO 20 LT preto qramatura 0,0004 micras 50x53cm c/100

42

UN

VASSOURA DE NYLON- 22 CM-com cerdas macias plástico, cabo de madeira com comprimento mínimo de l,10m.

43

UN

44

UN

45

UN

46

UN

47
• 48
49
50
51
52
53

UN
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UN
UN
UN
UN
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VASSOURA DE PELO- 30CM X 4,5CMX3,5CM, com cerdas de nylon, cabo de madeira com comprimento mínimo de l,10m, para uso
doméstico.
VASSOURA DE PIACAVA, medindo no mínimo 20 X 3 cm, cabo de madeira com 1,10 m.
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.
VASSOURA TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO- c/ cabo, própria p/ recolher grama e folhas, pois possui ângulo maior de atuação,
esoecificacões: ponta pvc, cabo HOcm. (% OC,
!
RODO plástico 60 CM
Pilha Palito Alcalina', pacote C/ 8 Unidades
CAIXA TÉRMICA 50 ütros polietileno
LIXEIRA para copos descartável de 50 ml
LIXEIRA para copos descartável de 180 ml
SABONETE - liquido 5 litros
sabão em pó de 1 kg
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