
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

* L

Para se chegar aos tipos de itens e quantidades a serem solicitadas referente a aquisição 

de materiais de limpeza, foi feito um estudo técnico preliminar de forma manual o qual se 

materializou na planilha de itens em anexo a qual faz parte do presente estudo sendo esta 

preenchida conforme o estudo se desenrolava, no presente estudo foram observadas as últimas 

licitações com objeto semelhante ao solicitado cuja descrição dos itens foram considerados 

suficientes para atender as nossas necessidades e também considerado os itens que foram 

solicitados e também pedidos (informalmente) que não se formalizaram por não haver mais 

saldo no processo e portanto não puderam ser atendidos durante os últimos 12 meses. Neste 

mesmo estudo foi definida as melhores condições para se atender o município (condições de 

entrega, pagamento, etc) as quais estão descritas abaixo, bem como observado que não será 

criada nova despesa considerando que existe dotação com elemento de despesa previsto para 

atender o objeto solicitado a qual foi observada e encontra-se aqui.

Fonte do Recurso/Despesa orçamentária: Secretaria de Administração: Órgão: 15; 

Unidade: 15.01; Funcional: 04.122.0201.2.008; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00

-  0.1.0000 -  Material de Consumo

Da Entrega: Parcelada durante 12 meses devendo ser feita conforme Autorização de 

Fornecimento no Depósito -  sito à Rua Estevão Alves Corrêa - Bairro Alto, 1763 - Aquidauana

-  MS em até 07 dias após a emissão da AF (autorização de fornecimento) ser entregue/enviada 

ao fornecedor.

Prazo de Pagamento: Em até 30 dias a cantar da data de entrada da Nota Fiscal no 

Financeiro.

Fiscal de Contrato: Marluce Martins Garcia Luglio - CPF: 600.776.621-72

Aquidauana/MS, 18 de fevereiro de 2020.

Ernandes Peixoto de Miranda
Secretário Municipal de Administração

Marli cria Luglio
issessor tSJJFcial
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

CI. n° 072/2020/SECTUR
Aquidauana, 10 de fevereiro de 2020. 

Assunto: Abertura de Processo Licitatório -  Gêneros alimentícios

Ao senhor secretário,
\ í

Solicitamos a Vossa Senhoria a abertura do Processo Licitatório para futura compra 

dos itens relacionados abaixo, de maneira a atender as demandas da Secretaria de Cultura e 

Turismo - SECTUR.

QUANTIDADE DESCRIÇÃO/PRODUTOS
60 pacotes Açúcar 2kg
60 pacotes Café lkg
30 caixas Chá mate 500g

168 unidades Recarga de galão de água 20L

Objeto: O objeto é o registro de preço do Decreto 30/2019 atr. 3o.

Objetivo/Justificativa: Os itens listados atendem as necessidades das demandas desta 

secretaria para atender os serviços de copa.
i

Fonte do Recurso/Despesa Orçamentária: 01.000 PMA / Fundo Municipal de Cultura de 

Aquidauana

Órgão 10 -  Fundo Municipal dc Cultura 

Unidade: 01 -  Fundo Municipal de Cultura

Funcional: 13.392.0222.2.071 -  Manutenção e Operacionalização do Desenvolvimento 

Cultural

Dotação: 3.3.90.30 -  Outros Material de consumo 

Fontes: 1.0000 -  Recurso Próprio.

Local de Entrega: Secretaria de Cultura e Turismo -  Rua Bichara Salamene s/n° - Estação 

Ferroviária, Centro Aquidauana MS.

Prazo de Entrega: Até 3 dias úteis após a. F. 3.

Prazo de Pagamento: Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal - Atestada pelo Fiscal de

Contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.__________________________
_ _ _ _ _ _ _  Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro
S F Ç T U R  Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br

Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000

mailto:sectur@aquidauana.ms.gov.br
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?ross!f âo Sul SEstado de Mato _
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura e Turismo

Gestor do Contrato: Humberto Antonio Fleitas Torres CPF:867.660.901-20 

Fiscal do Contrato: Clovis Pacheco. CPF: 447.988.061-53

Atenciosamente,

Cfovis (Pacfieco
Chefe d |^2Íabinete

Portaria

CPFN47.988.061-53 
RG: 099922333-2 MEX 
Chefe de Gabinete 
Fiscal de Contrato

HUMBERTO TORRES 
CPF#67.660.901-20 
RG: 1.201.146 SSP/MS

Ao senhor
ANTONIO CARLOS DA COSTA MARQUES 
Secretário Municipal de Finanças

——

Recebido por (nome por extenso) Data e hora de Recebimento
/ /2020 às h e min.

SECTUR Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro 
Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br 

Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000
MRS

mailto:sectur@aquidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria de Cultura e Turismo

Estudo Técnico Preliminar

Açúcar: utilizado para adoçar bebidas;

Café: será feito e servido para os servidores e visitantes desta secretaria e demais setores;

Chá: será feito e servido para os servidores e visitantes desta secretaria e demais setores; 

Recarga de água: atenderá as necessidades dos servidores tanto na secretaria como em eventos 

coordenados pela mesma.

Vale ressaltar que os itens listados serão repartidos entre a Secretaria, Biblioteca Municipal e 

Museu de Arte Pantaneira.

^  SECRETARIA

Produto Quantidade

Açúcar 20 pacotes

Café 20 pacotes

Chá mate 10 caixas

Recarga de galão de água 56 galões

BIBLIOTECA

Produto Quantidade

Açúcar 20 pacotes

Café 20 pacotes

Chá mate 10 caixas

Recarga de galão de água 56 galões

3



MUSEU

Produto Quantidade

Açúcar 20 pacotes

Café 20 pacotes

Chá mate 10 caixas

Recarga de galão de água 56 galões

1'acíieco

:o
CPF: WÍ988.061-53 
RG: 099922333-2 MEX
Chefe de Gabinete 
Fiscal de Contrato

diaiifieríoMaiioJfeías Forres
Secretário MuniciMhi&CuUura 
e Turismo deAgmdauanc
Poitc>«cCIÍ709Ĉ

TORRES 
5167.660.901-20 

1.201.146 SSP/MS

Ao senhor
ANTONIO CARLOS DA COSTA MARQUES 
Secretário Municipal de Finanças

Recebido por (nome por extenso) Data e hora de Recebimento
/ /2020 às h e min.

MRSSECTUR Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro
Fone: (67)3240-1400 •  E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br

Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000
4
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Estado dc Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

CJ. n° 078/2020/SECTUR
Aquidauana, 11 de fevereiro de 2020. 

Assunto: Abertura de Processo Licitatório -  Material de higiene e limpeza

1 i
Ao senhor secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria a abertura do Processo Licitatório para futura

compra dos itens relacionados abaixo, de maneira a atender as demandas da Secretaria de
»

Cultura e Turismo - SECTUR.

QUANTIDADE DESCRIÇÃO/PRODUTOS
50 litro Água sanitária

15 frascos Álcool em gel
10 unidades baldes

50 litros Desinfetante
30 frascos Detergente

15 unidades Esponja de lã de aço
15 unidades Esponja de louças
5 unidades Lixeira grande 100L
10 unidades lixeiras de escritório
15 unidades Pano de chão
10 unidades Pano de pratos

10 fardos Papel higiênico
10 unidades Rodo
20 pacotes Sabão em barra

50 Kg Sabão em pó
15 saches Sabonete liquido

20 pacotes Sacos de lixo 200L
10 pacotes Sacos de lixo 100L

10 unidades Vassoura

Objeto: é o registro de preço, decreto 30/2019 art. 3o;

Objetivo/Justificativa: Os itens listados atendem as necessidades das demandas desta 

secretaria para atender os serviços de limpeza.

Fonte do Recurso/Despesa Orçamentária: 01.000 PMA / Fundo Municipal de Cultura de 

Aquidauana

Órgão 10 -  Fundo Municipal de Cultura

Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  CentroSECTUR Fone: (67) 3240-1400 •  E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br
Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000

MRS

mailto:sectur@aquidauana.ms.gov.br
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Estado de Mato Gros: s
Prefeitura Municipal de Áquidauana

Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade: 01 -  Fundo Municipal de Cultura

Funcional: 13.392.0222.2.071 -  Manutenção e Operacionalização do Desenvolvimento 

Cultural

Dotação: 3.3.90.30 -  Outros Material de consumo 

Fontes: 1.0000 -  Recurso Próprio.

Local de Entrega: Secretaria de Cultura e Turismo -  Rua Bichara Salainene s/n° - Estação 

Ferroviária, Centro Áquidauana MS.

Prazo de Entrega: Até 3 dias úteis após a. F. 3.

Prazo de Pagamento: Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal - Atestada pelo Fiscal de 

Contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.

Gestor do Contrato: Humberto Antonio Fleitas Torres 

Fiscal do Contrato: Clovis Pacheco.

Atenciosamente,

CLOVIS PACHECO 
CPF: 447.988.061-53 
RG: 099922333-2 MEX 
Chefe de Gabinete 
Fiscal de Contrato

TORRES 
660.901-20 
146 SSP/MS

Ao senhor
ANTONIO CARLOS DA COSTA MARQUES 
Secretário Municipal de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DE RECEBIIVIENTO DO DOCUMENTO
Recebido por (nome por extenso) Data e hora de Recebimento

1 / /2020 às h e min.

MRSSECTUR Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro
Fone: (67) 3240-1400 •  E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br

Aquidauana/MS •  CEP: 79.200-000
2
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura c Turismo

Estudo Técnico Preliminar:

Materiais de Limpeza: utilizado para limpar, desinfetar e higienizar os ambientes, salas, 

cozinha, copas e banheiros, etc.;

Sacos de lixos e lixeiras: utilizados para acondicionar de maneira higiênica os resíduos 

gerados;

Vale ressaltar que os itens listados serão repartidos entre a Secretaria, Biblioteca Municipal e 

Museu de Arte Pantaneira.

l i

SECRETARIA
_9 ___ .... _9 ________ I__1___

Produto Quantidade

20 litro Água sanitária
5 frascos Álcool em gel

4 unidades baldes
20 litros Desinfetante

10 frascos Detergente
5 unidades Esponja de lã de aço
5 unidades Esponja de louças
3 unidades Lixeira grande 100L
4 unidades lixeiras de escritório
5 unidades Pano de chão
4 unidades Pano de pratos

4 fardos Papel higiênico
4 unidades Rodo
8 pacotes Sabão em barra

20 Kg___________ Sabão em pó
5 saches Sabonete liquido
8 pacotes Sacos de lixo 200L
4 pacotes Sacos de lixo 100L

4 unidades Vassoura

SECTUR
Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro

Fone: (67)3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br
Aquidauana/MS •  CEP: 79.200-000

MRS

3
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura e Turismo
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1 unidades Lixeira grande 100L
3 unidades lixeiras de escritório
5 unidades Pano de chào
3 unidades Pano de pratos

3 fardos Papel higiênico
3 unidades Rodo
6 pacotes Sabão em barra

5 Kg Sabão em pó
5 saches Sabonete liquido

6 pacotes Sacos de lixo 200L
3 pacotes Sacos de lixo 100L

3 unidades Vassoura

1

C fo v is

CPF: 4T7.988.061-53 
RG: 099922333-2 MEX 
Chefe de Gabinete 
Fiscal de Contrato

MUSEU

Produto Quantidade

Produto Quantidade

15 litro Água sanitária
5 frascos Álcool em gel

3 unidades baldes
15 litros Desinfetante

10 frascos Detergente
5 unidades Esponja de lã de aço
5 unidades Esponja de louças
1 unidades Lixeira grande 100L
3 unidades lixeiras de escritório
5 unidades Pano de chão
3 unidades Pano de pratos

3 fardos Papel higiênico
3 unidades Rodo
6 pacotes Sabão em barra

5 Kg Sabão em pó
5 saches Sabonete liquido

6 pacotes Sacos de lixo 200L
3 pacotes Sacos de lixo 100L

3 unidades Vassoura

Secretário Mun 
e Turismo

h  A T *

na
1̂ 0 1 9  „ 

TO RkES 
60.901-20 

.146 SSP/MS

m mSECTUR Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária -  Centro 
Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br 

Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000

mailto:sectur@aquidauana.ms.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - S 

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

5 » '  £■$/&

CJ. N° 013/2020/COMPRAS-SESA U
Aquidauana/MS, 13 de janeiro de 2020.

DE: Cláudia Franco Fernandes Souza
Secretária Municipal de Saúde de Saneamento

PARA: Antônio Carlos da Costa Marques 
Secretária Municipal de Finanças

ASSUNTO: Materiais de Limpeza

OBJETO: Solicitação de abertura de processo para futura aquisição de materiais de 
limpeza para a todos os prédios ligados à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. 
FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

PAB -  19-SESAU, 02-FMS, 2.083 -  83 e 84.

MAC -  19-SESAU, 02-FMS, 2.096 -  166 e 167.

VIG -  19-SESAU, 02-FMS, 2.109 -  231 e 232.

JUSTIFICATIVA: Futura aquisição de materiais de limpeza para atender todos os prédios 
de serviços ligados à Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana, tendo enl vista manter 
a manutenção de limpeza e higienização dos ambientes nos serviços desenvolvidos pelas: 
Média e Alta Complexidade - Centro de Atenção Psicossocial -  CAPS II, Centro de 
Especialidades Médicas, Centro Regional de Reabilitação, Laboratório Municipal e Centro 
de Especialidades Odontológicas; Atenção Primária à Saúde -  as 16 Unidades de Saúde da 
Família, bem como os 04 postos de saúde da zona rural; Vigilância em Saúde -  Vigilância 
Sanitária, Centro de Controles de Vetores e Zoonoses, conforme materiais descritos no 
anexo I.
LOCAL DE ENTREGA: Depósito da Prefeitura de Aquidauana. Endereço: Rua Estevão 
Alves Corrêa, n°1763, Bairro Alto.
CEP: 79200-000. Aquidauana - MS
PRAZO DE ENTREGA: até 05 (cinco) dias úteis.

PRAZO DE PAGAMENTO: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal -  atestada pelo 

fiscal de contrato.

PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO: 12 Meses. 

GESTOR: Cláudia Franco Fernandes Souza CPF: 638.720.131-49 

FISCAL: Patrícia Gonçalo Duarte CPF: 009.239.091-92.

.6J\ 51X1 
aneo> Fernandes SouzaCláudia Fr:

SecretáriVMunicipal de Saúde 
Decreto n° 002/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU 

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

ANEXO I -  CI. N" 013/2020/COMPRAS-SESA U, de 13 de fevereiro de 2020.

N ESPECIFICAÇAO/DESCRIÇAO UNID MAC V1G PAB TOTAL

1

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

Pc

50 - 150 2 0 0

2
Acetona, acetona, é um composto orgânico de fórmula química 
CH3(CO)CH3, embalagem 200 ml.

Und
50 - - 5 0

3 Agua sanitária - composição: hipoclorito de sódio e água; princípio 
ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo: 2,0 a 2,5% p/p.(21ts)

Un
200 200 4500 4 9 0 0

4

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

Un

300 300 500 1 1 0 0

5

Álcool gel - gel a base de álcool para higienização, a 70%, com ação 
antisséptica, sem enxágue; composição: álcool etílico, polímero 
carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água 
deionizada. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação / 
(embalag. 1000 ml)

Lit

150 100 300 5 5 0

6

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

Un

50 - 200 2 5 0

7/Qpr\CkJí i
Ciaudío F/íKGffféracndes Souza
SecretáríaJ4unicipal de

.:de- e Sanearaasto
D.. 1 i  2020 2



^ 2  PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU 

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

7

APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL, em plástico com 2 
laminas paralelas, apresenta cabo emborrachado com textura 
antideslizante, fita lubricante, cabeça movei que se adapta aos contornos 
do rosto.

UND

100 - 100 200

8 Avental para merenda de napa UND 10 - 40 50

9
Barragem Veneno, concentrado emulsionável contendo alfa-ciano 3 
fenoxobenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil) - cicloopropano 
carboxilato (cipermetrina)

UND
- - 60 60

10 Balde de plástico - 20 litros Un 20 20 100 140
11 Balde de plástico - 30 litros UND 20 20 100 140
12 Bobina picotada de saco plástico - 5 kg (c/ 500 unid) Un 50 50*■"

13
Borracha de Panela de Pressão (vedação) panela com capacidade para 
4,5 litros

UND
10 - - 10

14
Borracha de Panela de Pressão (vedação) panela com capacidade para7 
litros

UND
10 - - 10

15 Bota de borracha, cano médio / branca (do n° 35 ao 44) Par 5 60 100 165
16 Brilha alumínio (500 ml) Un 50 20 350 420

17
Capa de chuva unissex, tecido é fino e impermeável e, com capuz com 
ajustes frente e costas, visor transparente para facilitar a visão periférica 
e pode ser usado sobre o capacete. Com recorte frontal

UND
- 60 100 160

18

Cera líquida, vermelha, auto brilho, com 850 ml, pronto para uso, 
original do fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do 
fabricante estampada na embalagem.

50 - 80 130

19

Cera líquida, incolor, auto brilho, com 850 ml, pronto para uso, original - 
do fabricante, com registro no ministério da saúde, químico responsável, 
data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

Un

50 30 500 580

<**■**?***•
ív&cr■-t
§

'c
S

20 Cesto De Lixo Com Pedal 18 1 UND 10 10 lY) 50 70

uauDffljpcu íenranaes oouzc
SecrêtQria Municipal de 3 

Saúde e Saneamento 
■SB Decreto Municnal 002/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

21 Cesto de lixo, plástico com tampo, capacidade 20 lt UND - - 10 10
22 Cesto de lixo, plástico, com capacidade para 50 litros Un - - 30 30
23 Cesto de lixo, plástico, com capacidade para 100 litros UND - - 38 38

24
COADOR DE PANO GDE. Sem aste, em tecido flanela com costura 
dupla, grande

UND
12 36 120 168

25
COLHER SOBREMESSA PARA FESTA Descartável- pacote com 100 
unidades

UND
30 20 50 100

26
COLHER REFEIÇÃO PARA FESTA d Descartável - pacote com 100 
unidades

UND
30 20 50 100

27

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

100 100 500 700

: Fernandes Í
Secretária Municipal de 

Saúde e Saneamento
Deere''• Miimnxí 002/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU 

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

28

COPO DESCARTÁVEL 180ML Polipropileno, com capacidade 
mínima para 180 ml, acondicionado em pacotes contendo 100 copos, 
invioláveis, com peso mínimo de 220g, sendo que os pacotes devem 
estar protegidos em caixa de papelão resistente. Deverá constar 
expressamente e de forma indelével em cada pacote a quantidade do 
mesmo bem como a capacidade de cada copo e seu peso mínimo. Cada 
copo deve conter gravado de forma indelével em relevo marca ou 
identificação do fabricante, símbolo de identificação do fabricante, 
símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 
13230 e capacidade do copo. Os copos deverão estar em conformidade 
com a norma técnica 14.865/2002. Caixa com 25 pacotes de 100 
unidades, na cor transparente.

cx

2500 1000 6500 10000

29
Corda de nylon para varal Produzidas a partir do uso de Polietileno 90%, 
Polipropileno 10% e Pigmento. Produto não perecível. Não Tóxico. 
Pacote com lOm

UND
10 30 30 70

30 Creme dental com flúor, em pasta, com 180 g. UND 50 - 200 250
31 Creme para cabelo - 300 ml UND 80 - - 80
32 Creolina 500ml Un 20 36 216 272

33

Desinfetante (embalag. C/ 2 lts) - germecida, pronto uso, original do 
fabricante, com registro no ministério da saúde, químico responsável, 
data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

Fras

2400 300 4000 6700

34 Desodorizador de ambiente (bom ar) - 360 ml Un 100 20 100 220

35

DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE, neutro, em creme, sem 
perfume, composto por: agua demineralizada, edta propilenoglicol, 
triclosan, metilparabeno, propilparabeno, álcool cetilico, álcool 
cetoestarilico etoxilado, monoestearato de glicerila e cloridroxido de 
aluminio. COM
APROXIMADAMENTE 55 gramas

UND

50 - 50

,
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36

Detergente líquido- 500 ml- neutro, pronto uso, biodegradável, original 
do fabricante, com registro do ministério da saúde, químico responsável, 
data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

Un

1200 350 2000 3550

37 Escova de cabelo para adulto Un 15 - - 15
38 Escova de dente macia Un 100 - - 100
39 Escova de lavar roupa Un 12 - 50 62

40
Escova lavar mamadeiras- 30 cm de comprimento, com cerdas de nylon 
macias e duráveis, sua composição deve ser a base de polipropileno e 
nylon.

Un
- - 40 40

41 Esponja de aço (pct. C/ 8 unid) Pc - - 1050 1050

42
Esponja dupla face- pacote com 3 unidades, de fibra sintética, para uso 
geral de limpeza, medindo 7cm x 1 lemx 2,2cm, com informações da 
composição e fabricante em embalagem original.

Pc
- 700 2950 3650

43 Esponja para banho / infantil Un - - 100 100

44
Esponja para banho, de espuma poliuretana e fibra poliester com talco, 
anti alérgico, formato oval, com dupla face, sendo mais apera, 
medi9dno aproximadamente 13cm x 9cm

UND
- - 60 60

45 Filtro para café n° 103 cx com 30 unidade UND 500 100 800 1400
46 Flanela para limpeza (40 x 60) Un 100 50 300 450
47 Fosforo, maço com 10 un (40 palitos) cx 250 100 500 850
48 GARFO DE REFEIÇÃO PARA FESTA Pacote com 50 unidades UND 50 20 100 170
49 GARRAFA TÉRMICA Material inox, capacidade de 1,81t, UND 25 10 50 85
50 GARRAFA TÉRMICA Material inox, capacidade de 51t, 2 3 5 10

51
GUARDANAPO DE PAPEL Material celulose, largura 22 cm, 
comprimento 22 cm, cor branca, tipo folhas duplas, branca e texturizada, 
pacote com 50 unidades

Pacote
50 20 800 870

arátfa&féiraicÉoiiHi
^  Qsí- SocrefâiK i Municipal de A

Saúde e Sanea:r.<?r‘.õ 
Decr*»to Municoal 002/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU 

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

52 Haste Flexível de plástico com algodões em suas pontas, cixa no no 
mínimo 75 unidades

Un
- - 70 70

53 Inseticida 300 ml spray UND 100 50 200 350
54 Lenço Umidecido balde com 450 unidade UND 50 0 200 250

55
Limpador desengordurante com 550 ml - multiuso, concentrado, para 
limpeza pesada, acondieionado em frascos de 550 ml, registro na anvisa, 
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

UND
50 - 900 950

56 Limpa Vidro - liquido, icilor frasco com gatilho - 500ml 100 20 200 320

57
Lixeira de plástico com tampa capacidade de 1001. Medidas rdiâmetro : 
51 cm altura:69cm capacidade : 100 litros cores disponivéis: preto 
materiais utilizados : plástico polipropileno.

und
10 10 25 45

58
Lustra móveis - 500 ml produto com silicone fragrancia suave registro 
ANVSA validade mínima 12 meses a contar da data da entrega

Und
20 10 100 130

59
Luva de látex natural antiderrapante, anatômica, forro 100% algodão, 
para serviços gerais de limpeza, tamanho g, original de fábrica, com ca 
do ministério do trabalho, embalagem lacrada data de fabricação.

Par
40 100 200 340

60 Luva emborrachada tam m (par) Par 12 36 90 138
61 Luva emborrachada tam p (par) Cx 12 36 90 138

62
Mangueira para jardim com 30 metros diâmetro interno 3/4 parede de 
2mm

Un
10 5 18 33

63
Mangueira para jardim com 50 metros diâmetro interno 3/4 parede de 
2mm

Pacote
5 5 18 28

64
Mascara descartável de TNT com elástico (pacote com 100 unidades) Un

10 5 20 35

65
Pá de lixo plástica com cabo em madeira 90 c m . Dimensões (c x 1 x a): 
25.00 x 22.00 x 9.00 centímetros.

Pc
10 20 50 80

l i ( J
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66 Palha de aço pacote 12 12 216 240
67 Pano de chão ( saco alvejado) medindo 60 x 80 Un 120 72 480 672
69 Pano de copa (40 x 66 cm), em algodão. UND 180 100 432 712
68 PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5 rolo Unidade 20 - 80 100

70

Papel higiênico, branco, macio, sem perfume, picotado e goffado ou 
texturizado, 100% fibra celulósica, folha simples, rolo com 30x10 cm, 
embalagem plástica, original do fabricante, com composição, data de 
fabricação e de validade estampada na embalagem.

Rolo

7000 5000 24000 36000

71 PAPEL FILME DE PVC; plástico; transparente; para envolver; proteger; 
conservar; 28cm de espessura; rolo com 30 metros.

Pacote 12 12 24 48

72

TOALHA PAPEL 23X22 CM Inter folhas natural, 100% celulose 
virgem sem perfume, na cor branca sendo que cada rolo contem 60 
folhas duplas, medindo 23x22 cm cada folha, com dupla folha picotada 
texturizada. Pacote com 2 rolos

pacote

30 50 200 280

73 PILHA PALITO aaa-alcalina pacote com unidades Un - - 80 80
74 Pente para piolho Un 20 - 20 40
75 PRATO DESCARTAV. TAMANHO MEDIO - pacote com 10 unidades Pacote 100 30 150 280
76 PRATO DESCARTÁVEL SOBREMESSA Pacote com 10 unidades Un 50 20 100 170

77
Prendedor de roupa- embalagem com 12 unidades, produto atóxico, 
material plástico com formato anatômico.

Un
20 - 24 44

78 Refil para rodo de 40 cm -  ̂„ UND 12 12 100 124
79 Refil para rodo de 60 cm - m i $ UND 12 12 300 324
80 Refil para rodo de 80 cm r UND 12 12 36 60

81
Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de rosca borracha reforçada 
dulpa, medindo 60 cm, cabo de madeira medindo no mínimo 1,1 Om.

kg
30 50 72 152
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83
Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de rosca borracha reforçada 
dulpa, medindo 80 cm, cabo de madeira medindo no mínimo 1,1 Om.

UND
10 50 36 96

84

Sabão em barra- 200gr, embalagem com 5 unidades, composição: sódio, 
glicerina, branqueador ótico, sais inorgânicos, carbonato de cálcio e 
água. A embalagem deve conter todas as informações exigidas por lei e 
paresentar notificação junto a agência nacional de vigilância sanitária.

Un

50 20 500 570

Sabão em pó -  tipo omo/tixan ypé ou similar, concentrado para lavagem 
de roupa e limpeza geral (embalagem sacos plásticos com 1 kg) 
composição química: tensoativos aniônicos, carbonatos, polifosfatos,

Un

85

agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, flagrância.
Principio ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio ou acido 
dodecilbenzeno sulfônico linear a 90%. Ph (1%) aproximadamente entre 
10,50 a 1 l,50g/l, aparência: pó homogêneo azulado, possuir nível de 
espuma controlado para redução de enxagues, e deixar a roupa com 
aroma agradável. Fabricante devera ter laudos e certificado das 
embalagens. Litros, embalagem certificada pelo imetro, fabricante 
devera ter laudo ou fichas técnicas de especificação do produto, ficha de 
informações sobre a segurança de produtos químicos, registros ou 
notificações da legislação vigente no ministério da saúde e anvisa para 
produtos e embalagens. Data de fabricação, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e cnpj do fabricante deverão 
constar visivelmente na embalagem.

150 2100 2500 4750

86

Sabonete em barra 90g- com glicerina, ffagância diversas, 
acondicionado em embalagem original do fabricante, com registro no 
ministério da saúde, informações do fabricante e composição estampada 
na embalagem.

UND

100 50 100 250

UK..„ vi-oirQauáo ífftó Fernandes L__
Secretária Municipal d®

Saúdee^Saneam erto
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87
SABONETE LÍQUIDO para limpeza das mãos com ação antibacteriana. 
com agente antibacteriano 2,4,4’- tricloro-2’- hidroxydiphenyl ether.

Fd
60 30 200 290

umaaae com zuu ml

88
SABONETE LÍQUIDO para limpeza das mãos com ação antibacteriana. 
com agente antibacteriano 2,4,4’- tricloro-2’- hidroxydiphenyl ether. 
galão de 5 1

Fd
100 50 150 300

89 Saco de lixo reforçado - 100 1 (fd d 100 unidades) pacote - 900 2200 3100
90 Saco de lixo reforçado - 60 1 (fd d 100 unidades) - 2120 2120
91 Saco de lixo reforçado - 30 1 (fd d 100 unidades) pacote - 900 1120 2020
92 Saco plástico transparente 30 x 40 d 100 pacote - - 60 60
93 Saco de lixo reforçado - 201 (fd d 100 unidades) pavote - - 200 200
94 Saco plástico transparente 82 x 49 d 100 pacote - - 20 20

95
Saquinhos de papel para pipoca, liso, pacote com 50 unidades, dimensão 
7,5cm 13cm

pacote
- - 150 150

96
Saquinhos de plástico para Hot dog, pcote com 50 unidade, 20cm x 12 
cm

pacote
- - 400 400

97
Soda Cáustica em escamas. Composição: hidróxido 
de sódio, carbonato de sódio e cloreto de 
sódio.Embalagem com 1 kg.

Un
- - 50 50

98

Saponaceo em pó- embalagem com 300 gramas, original do fabricante, 
com registro do ministério da saúde, químico responsável, indicação do 
uso, composição, data de fabricação, validade e informações do 
fabricante estampado na embalagem.

UND

- - 520 520

99
Shampoo mata piolho infantil-lOOml, produto dermatologicamente 
testado, original de fábrica, com data de fabricação e prazo de validade 
estampados na embalagem.

Un
- - 20 20

w

Cláudia
Êtiúrní.,-

desSouza
Secretália Municipal de 

Saúde e Saneam erto 
Pecreto Munic»*al 002/2020 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU 

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

100

W JÊÊb. J.é!ÜN>-r .
Shampoo p/ cabelo- 500 ml, suave, neutro, antialérgico, acondicionado 
em embalagem original do fabricante, contendo informações do 
fabricante estampado na embalagem.

'ÊÊk
Un

10 550 560

101
Touca para cabelo, descartável, de tnt, selo com informação do 
fabricante e da composição do produto. Pacote com 100 unidades.

UND
20 - 20 20

102
Vassoura de nylon- 22 cm-com cerdas macias plástico, cabo de madeira 
com comprimento mínimo de 1,1 Om.

UND
- - 360 360

103
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.

UND
- 120 300 420

104
Vassoura de piaçava, medindo no mínimo 20 x 3 cm, cabo de madeira 
com 1,10 m.

UND
- 10 320 330

105

Vassoura sanitaria plastica, com suporte, cerdas de nylon circulares, 
embalagem com uma escova sanitária confeccionada em plástico branco, 
com dimensões de 34,5 x 12 cm

UND

- - 250 250

106
Vassoura Limpa Teto bola plástica 18 cm diâmetro com cabo extensor 
de 105 cm

UND
- - 45 45

107
Vassoura metálica (tipo rastelo) 22 dentes com cabo de 1,2 m (minimo) UND

10 10 30 50

108 Veneno Para cupim, pacote com 1 kg UND - - 50 50
109 Veneno para formiga pacote de 1 kg UND - - 50 50
1 1 A Saco Branco para lixo infectante - 100 litros 3 } 4 é 1 rNn ROO 10001 iU ouu lUUu
111 Saco Branco para lixo infectante - 15 litros UND - 200 2800 3000
112 Saco Branco para lixo infectante - 30 litros UND - 200 2800 3000
113 Saco Branco para lixo infectante - 50 litros UND - 200 /j 2800

...............1 . J___
3000
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114 saco para lixo hospitalar - 50 litros CO > > UND - - 3000 3000
115 saco para lixo hospitalar -100 litros ÔÓZQ UND - - 3000 3000
116 Caixa térmica 30 litros UND - 35 - 35

FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

PAB -  19-SESAU, 02-FMS, 2.083 -  83 e 84.

MAC -  19-SESAU, 02-FMS, 2.096 -  166 e 167.

VIG -  19-SESAU, 02-FMS, 2.109-231 e 232.

Cláudia Franc 
Secretária M

Se.retánaM urudpal de 
1 /  Saude e SaneamentoJ( V  , Uecret0 Municnal TO2/2020

mandes Souza 
cipal de Saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1

INTRODUÇÃO

O presente estudo preliminar tem por objeto futura aquisição de materiais de 

limpeza com a finalidade de atender as unidades de saúde de Aquidauana, na 

manutenção da limpeza e higienizaçâo dos ambientes, assim como promover a higiene 

básica dos integrantes do CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial bem como as 16 

Estratégias de Saúde da Familia que, realizam o acolhimento dos usuários do SUS 

(Sistema Único de Saúde), procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem,
í

base para os procedimentos administrativos dos Agentes Comunitários de Saúde. Além 

das estruturas onde são realizados os atendimentos à população na Atenção Primária à 

saúde, visamos atender os programas ligados à Secretaria Municipal de §aúde de 

Aquidauana, tendo em vista os serviços desenvolvidos pelas: Média e Alta 

Complexidade - Centro de Atenção Psicossocial -  CAPS II; Atenção Primária à Saúde - 

programas Hipertensão, Diabetes, Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde Mental, 

Antitabagismo, Saúde Bucal, Saúde do idoso e; Vigilância em Saúde -  Vigilância 

Sanitária, Centro de Controles de Vetores e Zoonoses

As Unidades que serão beneficiadas com a futura aquisição de materiais de
% I

limpeza são: ESF João André Madsen, ESF Tiago Bogado, ESF José Vória, ESF 

Cláudio Fernando Estella, ESF Nova Aquidauana, ESF Izaura Baes, ESF Fabio Dutra, 

ESF Elciria Rita Brandes Garcia, ESF Guanandy, ESF Vila Trindade, ESF Cândido

Pinheiro Filho, ESF João Jorge Carneiro, ESF Hilda Pereira, ESF Cipolandia, ESF
à
Modesto Pereira , ESF CAMISÂO (Postos de Saúde Camisâo e Piraputanga) e Centro 

de Especialidade Odontológica Waldir Ravaglia, Controle de Vetores e Zoonoses, 

Vigilância Sanitária, Laboratório Municipal, Centro de Especialidades Médicas, Centro 

Regional de Reabilitação.
í i  |

Na Atenção Primária à Saúde são atendidos em média 512 pacientes diariamente 

em consultas médicas e de enfermagem em todo o município. Já as açòes de Média

• i
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complexidade temos o CAPS li que atende uma média de 200 pacientes que frequentam 

a referida unidade de saúde mensalmente, sendo desenvolvidas atividades físicas, saúde 

mental, consultas médicas psiquiátrica, psicológica, de assistência social e oficinas 

terapêuticas. Os pacientes chegam às 07 horas da manhã e saem em tornos das 17 horas, 

onde são servidas diariamente 03 (três) refeições diariamente. O Centro de 

Especialidades Médicas, Centro Regional de Reabilitação, Centro de Especialidades 

Odontológicas e Centro de Saúde da Mulher atende em cerca de 300 pacientes 

diariamente em suas diversas especialidades, como consultas médicas especializadas, 

consultas em psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição e 

consultas odontológicas especializadas.

Partindo-se das ações que serão desenvolvidas pelos setores ligados à Secretaria 

Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, faz-se necessária abertura de 

processo para futura aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas de 

saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para os servidores 

participantes e envolvidos nas ações programadas para o ano de 2020.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Faz-se necessária a abertura de processo para futura aquisição de materiais de 

limpeza para atender na manutenção da limpeza e higienização dos ambientes nos 

programas de saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, tendo como 

base os atendimentos diários e atividades desenvolvidas com os usuários do Sistema 

Único de Saúde -  SUS.

Como rege a Lei n°. 8.666/93, a aquisição de materiais de limpeza para todas as 

a secretaria municipal de saúde tem natureza continuada, sendo necessária a realização 

de procedimento licitatório anualmente. A aquisição de materiais de limpeza são 

necessários para atender demanda de servidores que trabalharão nas ações supracitadas 

e em outros serviços da zona rural onde não há condições de deslocamento de volta a
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seus lares para fazerem as refeições c, aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde 

em atividade nos eventos promovidos pelos núcleos e coordenações, além de 

alimentação diária para os pacientes do CAPS II.

O fornecimento será de natureza continuada e a vigência contratual deverá ser de 

12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA REQUERIDA

Para a definição do quantitativo a ser adquirido utilizou-se como parâmetro as 

solicitações encaminhadas pelas coordenações de Atenção Primária à Saúde, Média e 

Alta Complexidade e Vigilância em Saúde, bem como, processo de licitação anterior. 

Seguem abaixo quantitativo estimado para eventual futura aquisição:

N ESPECIFICAÇÂO/DESCK1ÇÃO UNID MAC VIG PAB TOTAL

1

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

Pc 50
1

150 200

2
Aeetona, acetona, é um composto orgânico de 
fórmula química CH3(CO)CH3, embalagem 200 
ml.

Und 50 - - 50

3
Agua sanitária - composição: hipoclorito de 
sódio e água; princípio ativo: hipoclorito de 
sódio; teor de cloro ativo: 2,0 a 2,5% p/p.(21ts)

Un 200 200 4500 4900

4

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

Un 300 300 500

\
1100

5
Álcool gel - gel a base de álcool para 
higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem 
enxágue; composição: álcool etílico, polímero

Lit 150 100 300 550
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carboxílico, neutralizante, umectante, 
conservante, quelante e água deionizada. Prazo 
de validade: 24 meses a partir da data de 
fabricação / (embalag. 1000 ml)

6

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

Un 50 -

ooÍN 250

7

APARELHO PARA BARBEAR 
DESCARTÁVEL, em plástico com 2 laminas 
paralelas, apresenta cabo emborrachado com 
textura antideslizante, fita lubricante, cabeça 
movei que se adapta aos contornos do rosto.

UND 100 - 100 200

8 Avental para merenda de napa UND 10 - 40 50

9

Barragem Veneno, concentrado emulsionável 
contendo alfa-ciano 3 fenoxobenzil-2,2-dimetil- 
3-1(2,2-diclorovinil) - cicloopropano carboxilato 
(cípermetrina)

UND - - 60 60

10 Balde de plástico - 20 litros Un 20 20 100 140
11 Balde de plástico - 30 litros UND 20 20 100 140

12 Bobina picotada de saco plástico - 5 kg (c/ 500 
unid) Un - - 50 50

13 Borracha de Panela de Pressão (vedação) panela 
com capacidade para 4,5 litros UND 10 - - 10

14 Borracha de Panela de Pressão (vedação) panela 
com capacidade para7 litros UND 10 - 10

15 Bota de borracha, cano médio / branca (do n° 35 
ao 44) Par 5 60 100 165

16 Brilha alumínio (500 ml) Un 50 20 350 420

17

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

UND - 60
;

100 160

18

Cera líquida, vermelha, auto brilho, com 850 ml, 
pronto para uso, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade,

UND 50 - 80 130
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composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

19

Cera líquida, incolor, auto brilho, com 850 ml, 
pronto para uso, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, quimico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

Un 50 30 500 580

20 Cesto De Lixo Com Pedal 18 1 UND 10 10 50 70

21 Cesto de lixo, plástico com tampo, capacidade 20 
lt UND - - I » 10 10

22 Cesto de lixo, plástico, com capacidade para 50 
litros Un - - 30 30

23 Cesto de lixo, plástico, com capacidade para 100 
litros UND - - 38 38

24 COADOR DE PANO GDE. Sem aste, em tecido 
flanela com costura dupla, grande UND 12 36 120 168

25 COLHER SOBRF.MESSA PARA FESTA 
Descartável- pacote com 100 unidades UND 30 20 50 100

26 COLHER REFE1CAO PARA FESTA d 
Descartável - pacote com 100 unidades UND 30 20 50 100

4

27

■:i

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

100 1013 500 700

28 COPO DESCARTÁVEL 180ML Polipropileno, 
com capacidade mínima para 180 ml, cx 2500 1000 6500 10000

km
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acondicionado em pacotes contendo 100 copos, 
invioláveis, com peso mínimo de 220g, sendo 
que os pacotes devem estar protegidos em caixa 
de papelão resistente. Deverá constar 
expressamente e de forma indelével em cada 
pacote a quantidade do mesmo bem como a 
capacidade de cada copo e seu peso mínimo. 
Cada copo deve conter gravado de forma 
indelével em relevo marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do material 
para reciclagem conforme NBR 13230 e 
capacidade do copo. Os copos deverão estar em 
conformidade com a norma técnica 14.865/2002. 
Caixa com 25 pacotes de 100 unidades, na cor 
transparente.

Íj> j,. '
i

í )

29

Corda de nylon para varal Produzidas a partir do 
uso de Polietileno 90%, Polipropileno 10% e 
Pigmento. Produto não perecível. Não Tóxico. 
Pacote com lOm

UND 10 30 30 70

30 Creme dental com flúor, em pasta, com 180 g. UND 50 - 200 250
31 Creme para cabelo - 300 ml UND 80 - - 80
32 C reclina 500ml Un 20 36 216 272

33

Desinfetante (embalag. C/ 2 lts) - germecida, 
pronto uso, original do fabricante, com registro 
no ministério da saúde, químico responsável, 
data de fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na 
embalagem.

Fras 2400 300 4000 o 2
 

...
.

)

34 Desodorizador de ambiente (bom ar) - 360 ml Un 100 20 100 220

35

DESODORANTE ANT1TRANSP1RANTE, 
neutro, em creme, sem perfume, composto por: 
agua demineralizada, edta propilenoglicol, 
triclosan, metilparabeno, propilparabeno, álcool 
cetilico, álcool cetoestarilico etoxilado, 
monoestearato de glicerila e cloridroxido de 
alumínio. COM
APROXIMADAMENTE 55 gramas

UND 50 - 50

36
Detergente líquido- 500 ml- neutro, pronto uso, 
biodegradável, original do fabricante, com 
registro do ministério da saúde, químico

Un 1200 350 2000 355

# 4 ?
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responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

37 Escova de cabelo para adulto Un 15 - - 15
38 Escova de dente macia Un 100 - - 100
39 Escova de lavar roupa Un 12 - 50 62

40

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

Un - 40 40

41 Esponja de aço (pct. C/ 8 unid) Pc - - 1050 105(

42

Esponja dupla face- pacote com 3 unidades, de 
fibra sintética, para uso geral de limpeza, 
medindo 7cm x 1 lcmx 2,2cm, com informações 
da composição e fabricante em embalagem 
original.

Pc - 7013 2950 365(

43 Esponja para banho / infantil Un - - 100 100

44

Esponja para banho, de espuma poliuretana e 
fibra poliester com talco, anti alérgico, formato 
oval, com dupla face, sendo mais apera , 
medi9dno aproximadamente 13cm x 9ctn

UND - - 60 60

45 Filtro para café n° 103 cx com 30 unidade UND 500 100 800 140C)
46 Flanela para limpeza (40 x 60) Un 100 50 300 450
47 Fosforo, maço com 10 un (40 palitos) cx 250 100 500 850

48 GARFO DE REFEIÇÃO PARA FESTA Pacote 
com 50 unidades UND 50 2C 100 170

49 GARRAFA TÉRMICA Material inox, 
capacidade de 1,81t, UND 25 1C 50 85

50 GARRAFA TÉRMICA Material inox, 
capacidade de 51t, 2 3 5 10

51

GUARDANAPO DE PAPEL Material celulose , 
largura 22 cm, comprimento 22 cm, cor branca, 
tipo folhas duplas, branca e texturizada, pacote 
com 50 unidades

Pacote 50 2C 800 870

52 Haste Flexivel de plástico com algodões em suas 
pontas, cixa no no minimo 75 unidades Un - - 70 70

53 Inseticida 300 ml spray UND 100 50 200 350
54 Lenço Umidecido balde com 450 unidade UND 50 0 200 250

55 Limpador desengordurante com 550 ml - 
multiuso, concentrado, para limpeza pesada, UND 50 - 900 950

|t
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acondicionado em frascos de 550 ml, registro na 
anvisa, validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega.

56 Limpa Vidro - liquido, icilor frasco com gatilho - 
500ml 100 20 200 320

57

Lixeira de plástico com tampa capacidade de 
1001. Medidas :diâmetro : 51 cm altura:69cm 
capacidade : 100 litros cores disponivéis: preto 
materiais utilizados : plástico polipropileno.

und 10 10 25 45

58
Lustra móveis - 500 ml produto com silicone 
fragrancia suave registro ANVSA validade 
mínima 12 meses a contar da data da entrega

Und 20 10 100 130

59

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

Par 40 100 200 340

60 Luva emborrachada tam m (par) Par 12 36 90 138
61 Luva emborrachada tam p (par) Cx 12 36 90 138

62 Mangueira para jardim com 30 metros diâmetro 
intemo 3/4 parede de 2 mm Un 10 5 18 33

63 Mangueira para jardim com 50 metros diâmetro 
intemo 3/4 parede de 2mm Pacote 5 5 18 28

64 Mascara descartável de TNT com elástico 
(pacote com 100 unidades) Un 10 5 20 35

65
Pá de lixo plástica com cabo em madeira 90 cm . 
Dimensões (c x 1 x a): 25.00 x 22.00 x 9.00 
centímetros.

Pc 10 20 50 80

66 Palha de aço pacote 12 12 216 240
67 Pano de chão ( saco alvejado) medindo 60 x 80 Un 120 72 480 672
69 Pano de copa (40 x 66 cm), em algodão. UND 180 100 432 712
68 PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5 rolo Unidade 20 - 80 100

70

Papel higiênico, branco, macio, sem perfume, 
picotado e gofrado ou tcxturizado, 100% fibra 
celulósica, folha simples, rolo com 30x10 cm, 
embalagem plástica, original do fabricante, com 
composição, data de fabricação e de validade 
estampada na embalagem.

Rolo 7000 5000 24000 36000

ji

71 PAPEL FILME DE PVC; plástico; transparente; 
para envolver; proteger; conservar; 28cm de Pacote 12 12 24 48 »

m  (s e
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espessura; rolo com 30 metros.

72

TOALHA PAPEL 23X22 CM Inter folhas 
natural, 100% celulose virgem sem perfume, na 
cor branca sendo que cada rolo contem 60 folhas 
duplas, medindo 23x22 cm cada folha, com 
dupla folha picotada texturizada. Pacote com 2 
rolos

pacote 30 5() 200 280

73 PILHA PALITO aaa-alcalina pacote com 
unidades Un - - 80 8 0

74 Pente para piolho Un 20 - 20 4 0

,75 PRATO DESCARTAV. TAMANHO MEDIO - 
pacote com 10 unidades Pacote 100 30 150 2 8 0

76
PRATO DESCARTÁVEL SOBREMESSA 
Pacote com 10 unidades Un 50 20 100 170

77
Prendedor de roupa- embalagem com 12 
unidades, produto atóxico, material plástico com 
formato anatômico.

Un 20 24 4 4

78 Refíl para rodo de 40 cm - UND 12 12 100 124

79 Refíl para rodo de 60 cm - UND 12 12 300 3 2 4

80 Refíl para rodo de 80 cm UND 12 12 36 6 0

81
Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de 
rosca borracha reforçada dulpa, medindo 60 cm, 
cabo de madeira medindo no mínimo 1,1 Om.

kg 30 50 72 i s ; i

83
Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de 
rosca borracha reforçada dulpa, medindo 80 cm, 
cabo de madeira medindo no mínimo 1,1 Om.

UND 10 50 36 96

84

Sabão em barra- 200gr, embalagem com 5 
unidades, composição: sódio, glicerina, 
branqueador ótico, sais inorgânicos, carbonato de 
cálcio e água. A embalagem deve conter todas as 
informações exigidas por lei e paresentar 
notificação junto a agência nacional de vigilância 
sanitária.

Un 50 20 500 571)

85

Sabão em pó -  tipo omo/tixan ypé ou similar, 
concentrado para lavagem de roupa e limpeza 
geral (embalagem sacos plásticos com 1 kg) 
composição química: tensoativos aniônicos, 
carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, 
enzima branqueador, corante, fragrância. 
Principio ativo: alquil benzeno sulfonato de 
sódio ou acido dodecilbenzeno sulfônico linear a

Un 150

»fí
2100 2500 4 7 5 0

• Jj
■ i
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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 c 
cnpj do fabricante deverão constar visivelmente 
na embalagem.

1 *

86

Sabonete em barra 90g- com glicerina, fragância 
diversas, acondicionado em embalagem original 
do fabricante, com registro no ministério da 
saúde, informações do fabricante e composição 
estampada na embalagem.

UND 100 50 100 250! j
87

SABONETE LÍQUIDO para limpeza das mãos 
com ação antibacteriana. com agente 
antibacteriano 2,4,4’- tricloro-2’- 
hidroxydiphenyl ether. Unidade com 200 ml

Fd 60 30 200 290

88

SABONETE LÍQUIDO para limpeza das mãos 
com ação antibacteriana. com agente 
antibacteriano 2,4,4’- tricloro-2’- 
hidroxydiphenyl ether. galão de 5 1

Fd 100 50 150
1 t

300

89 Saco de lixo reforçado - 100 1 (fd c/ 100 
unidades) pacote - 900 2200 3100

90 Saco de lixo reforçado - 60 1 (fd c/ 100 unidades) - 2120 2120
91 Saco de lixo reforçado - 30 1 (fd c/ 100 unidades) pacote - 900 1120 2020
92 Saco plástico transparente 30 x 40 c/ 100 pacote - - 60 60
93 Saco de lixo reforçado - 20 1 (fd c/ 100 unidades) pavote - - 200 200
94 Saco plástico transparente 82 x 49 d 100 pacote - - 20 20

95 Saquinhos de papel para pipoca, liso, pacote com 
50 unidades, dimensão 7,5cm 13cm pacote - - 150 150

96 Saquinhos de plástico para Hot dog, pcote com 
50 unidade, 20cm x 12 cm pacote - - 400 400

97 Soda Cáustica em escamas. Composição: UND - - 400
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hidróxido, de sódio, carbonato de sódio e cloreto 
de sódio.Embalagem com 1 kg.

98

Saponaceo em pó- embalagem com 300 gramas, 
original do fabricante, com registro do ministério 
da saúde, químico responsável, indicação do uso, 
composição, data de fabricação, validade e 
informações do fabricante estampado na 
embalagem.

UND - * 520 52(

i "

Shampoo mata piolho infantil-lOOml, produto 
dermatologicamente testado, original de fábrica, 
com data de fabricação e prazo de validade 
estampados na embalagem.

Un - 20 20

100

Shampoo p/ cabelo- 500 ml, suave, neutro, 
antialérgico, acondicionado em embalagem 
original do fabricante, contendo informações do 
fabricante estampado na embalagem.

Un 10 - 550 56()

,0,
Touca para cabelo, descartável, de tnt, selo com 
informação do fabricante e da composição do 
produto. Pacote com 100 unidades.

UND 20 20 20

102
Vassoura de nylon- 22 cm-com cerdas macias 
plástico, cabo de madeira com comprimento 
mínimo de 1,1 Om.

UND - - 360 36()

103

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.

UND - 120
S
*

300 42()

104 Vassoura de piaçava, medindo no mínimo 20 x 3 
cm, cabo de madeira com 1,10 m. UND - 10 320 33()

À
105

Vassoura sanitaria plastica, com suporte, cerdas 
de nylon circulares, embalagem com urna escova 
sanitária confeccionada em plástico branco, com 
dimensões de 34,5 x 12 cm

UND - 250 251I

106 Vassoura Limpa Teto bola plástica 18 cm 
diâmetro com cabo extensor de 105 cm UND - 45 45

107 Vassoura metálica (tipo rastelo) 22 dentes com 
cabo de 1,2 m (minimo) UND 10 10 30 50

108 Veneno Para cupim, pacote com 1 kg UND - - 50 50
109 Veneno para formiga pacote de 1 kg UND - 50 50
1 10 Saco Branco para lixo infectante - 100 litros UND - 200 800 1000
111 Saco Branco para lixo infectante - 15 litros UND - 200 2800 3000
112 Saco Branco para lixo infectante - 30 litros UND - 200 2800 3000
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113 Saco Branco para lixo infectante - 50 litros UND - 200 2800 3 0 0 0

114 saco para lixo hospitalar - 50 litros UND - - 3000 3 0 0 0

115 saco para lixo hospitalar - 100 litros UND - - 3000 3 0 0 0

116 Caixa térmica 30 litros UND - 35 3 5

Pela execução do objeto dos materiais acima listados, a Secretaria Municipal de 

Saúde efetuará os pagamentos à contratada, mediante apresentação de nota fiscal, 

acompanhada de comprovante de regularidade junto ao FGTS, Trabalhista, União, 

Estado e Município. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após o 

recebimento definitivo do objeto e da respectiva nota fiscal da licitação pela contratante. 

As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento.

Aquidauana/MS, 13 de fevereiro de 2020.
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NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

C.I. N °  12 /2020 /C O M P R A S-SE SA U
Aquidauana/MS, 11 de janeiro de 2020.

DE: Cláudia Franco Fernandes Souza
Secretária Municipal de Saúde de Saneamento

PARA: Antônio Carlos da Costa Marques 
Secretária Municipal de Finanças

ASSUNTO: Gêneros Alimentícios ;
1

OBJETO: Solicitação de abertura de processo para futura aquisição de gêneros
i

alimentícios para atender os programas de saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde e 

Saneamento.

FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

PAB -  19-SESAU, 02-FMS, 2.083 -  83 e 84.

MAC -  19-SESAU, 02-FMS, 2.096 -  166 e 167.

V IG - 19-SESAU, 02-FMS, 2.109-231 e 232.

JUSTIFICATIVA: Futura aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas 
ligados à Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana, tendo em vista os serviços 
desenvolvidos pelas: Média e Alta Complexidade - Centro de Atenção Psicossociul -  
CAPS II; Atenção Primária à Saúde - programas Hipertensão, Diabetes, Saúde da Mulher, 
Saúde do Homem, Saúde Mental, Antitabagismo, Saúde Bucal, Saúde do Idoso e; 
Vigilância em Saúde -  Vigilância Sanitária, Centro de Controles de Vetores e Zoonoses, 
conforme materiais descritos no anexo I.
LOCAL DE ENTREGA: Depósito da Prefeitura de Aquidauana. Endereço: Rua Estevão 
Alves Corrêa, n"l 763, Bairro Alto.
CEP: 79200-000. Aquidauana - MS
PRAZO DE ENTREGA: até 05 (cinco) dias úteis.

PRAZO DE PAGAMENTO: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal -  atestada pelo 

fiscal de contrato e servidor que recebeu os materiais.

PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO: 12 Meses.

GESTOR: Cláudia Franco Fernandes Souza CPF: 638.720.131-49 

FISCAL: Patrícia Gonçalo Duarte CPF: 009.239.091-92.

Cláudia F raruí^éruandíís Souza 
Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nü 002/2020
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'vNEXO I -  CI. N° 0J2/2020/COMPRAS-SESA U, de I I de fevereiro de 2020.

Saúde
n" DESCRIÇÃO PAB VIG MAC TOTAL

Quantidade

1

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

Kg 100 - - 100

2

—

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

Unidade 50 - 300 350

3

AÇÚCAR -  Tipo cristal, sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar (Saccharum 
officinarum L.). Branco, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de 
umidade e fragmentos estranhos. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 
de validade. Embalagem de polietileno, transparente, com peso líquido de 2 kg.

Pcote 650 50 200 900

4
ADOÇANTE - ADOÇANTE DIETÉTICO - adoçante dietético, apresentação: líquido, 
tipo: com eduicorantes artificiais, sacarina sódica e ciclamato de sódio, forma fornecimento
: 85g

Unidade 250 - 30 280

5

■

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

Unidade
(Pé)

S
O

Èft

300 450

. M
Cláudia Fssáèo Fernandes Sou2a
Secretária Municipal de 

Saúde e Saneamento
Derreto Mrr.icpal 002V020
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6

ALHO -  branco, sem réstia, bulbo inteiriço, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

k«IVC3 - 20 50 70

7

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

Pacote 20 40 240 300

8

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

Unidade 20 0 0 20

9

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

unidade 2000 50 250 2300

10

BATATA -  inglesa, comum, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, 
polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou

kg 0 300 300

doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
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11

BETERRABA -  especial, tipo A, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, 
polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, kg 0 250 250
deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

12

BISCOITO -  água e sal, produto obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou 
não, a base de farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal refinado, 
fermento, leite ou soro, outros. 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. 0  produto deverá estar em conformidade com a 
Resolução RDC n° 263. de 22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem primária em pacotes impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 
400 gramas.

Pacote 535 100 260 920

13

BISCOITO -  tipo maisena, produto obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou 
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção. 
fermentados ou não, a base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, 
açúcar, outros. 0  biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpo, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
biscoitos, mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. 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.

Pacote 535 100 260 920

S
L

4



-------PREFEITURA M UNICIPA L DE A Q U ID A U A N A
SECRETA RIA M U N ICIPA L DE SAÚDE E SA N EA M EN TO  - SESAU

N Ú CLEO  DE COM PRAS SESA U

14

BISCOITO -  rosquinha de coco ou leite, produto obtido pela mistura de farinha(s), 
amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e 
cocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, amido de 
milho, açúcar invertido, leite de coco, coco ralado, leite integral. 0  biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e 
em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos, mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 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 g.

Unidade 200 25 300 525

15

CAFÉ - Café em pó homogêneo, tipo superior, com classificação de avaliação global de 
qualidade entre 6,7 e 8, acondicionados em embalagem aluminizada. fechado 
hermeticamente (vácuo) em pacote com 50ügr. Validade do produto entregue de 12 (doze) 
meses, a contar da data de fabricação, máximo de 30 (trinta) dias de fabricação anterior à 
entrega.

Pacote 2200 250 400 2850

16 CHA MATE - tostado, com validade minima de 06(seis) meses após a data de entega. 
embalagem com 400 gramas

Unidade 350 50 250 650

17
CHUCHU - de primeira qualidade, de tamanho grande e médio, coloração Uniforme, sem 
defeito, firmes e bem desenvolvidos, livres de terra ou copros estrtanhos aderentes, não 
deve apresentar quaisquer lesão.

Kkg 30 50 80

18 CONDIMENTO (orégano), apresentação natural, matéria-prima orégano, aspecto físico 
granulado. Embalagem 200g Unidade 30 30 60

19

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

Pacote 30 50 80

d O
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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.

20
Deve apresentàr odor e sabor característico, cor vermelha brilhante ou púrpura. 0  
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem em saco plástico de 
polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, embalado em quantidade 
de 3 kg. com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria e característica do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

kg 100 “ 200 300

21

CARNE -  bovina, charqueada, dianteiro, sem osso, cortado em cubos 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. 0  
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem em saco plástico de 
polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, embalado em quantidade 
de 500 gramas, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo de 
validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

kg 50 50 340 440

22

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

kg - - 800 800

23
CARNE MOÍDA DE 2a, DESOSSADA, resfriada, com no máximo 20% de gordura no seu 
total, livre de. aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas, acondicionadas em embalagens com 03 kg.

kg - 0

Cláudia fraaeo Fernandes Soazc
SecretórÚ* MnniHTvrl de
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24

CARNE DE FRANGO -  coxa e sobrecoxa, fresca, congelada, com temperatura de -12o a -  

18°C, obtida através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e 
sabor característico, cor amarela rosada. Não devem apresentar gelo superficial, água 
dentro da embalagem, nem qualquer sinal de descongeiamento. Embalagem em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, com rótulo 
ou etiqueta que identifique: categoria do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal).

kg - - 300 300

25

CARNE BOVINA EM CUBO - a carne deve ser de patinho ou coxão mole, apresentar-se 
com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo coma legislação sanitária e 
ministério de agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome e composição do produto, 
lote, data dê fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CGC. endereço do 
fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso), sua 
apresentação deve ser EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 3X3 CM. CONGELADA 
EM TEMPERATURA. DE - 10 A - 25°C. EMBALAGEM DE 01 KG.

kg - - 900 900

26
CARNE MOÍDA DE 2a. DESOSSADA, resfriada, com no máximo 20% de gordura no seu 
total, livre de. aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas, acondicionadas em embalagens com 03 kg.

kg - - - 0

27

CARNE DE FRANGO -  peito, fresco, congelado, com temperatura de -12° a -18°C, obtida 
através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum 
tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor e sabor 
característico, cor amarela rosada. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro da 
embalagem, nem qualquer sinal de descongeiamento. 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

kg - - 300 300 .......

l i  E
SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal).
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28

CEBOLA-de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado. 50 150 200
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos 
de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

29

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

Maço 50 - 50 100

30

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

Unidade 25 25 100 150

31
Colorífico, à base de urucum, acondicionado em embalagem polipropileno transparente ou 
de papel, com informações do fabricante, com no mínimo 500g aspecto fino, isento de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas.

pacote - - 60 60

32

CREME DE LEITE - UHT, sabor suave, consistência firme. A embalagem deverá conter 
extemamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem cartonada, não amassada, com peso 
líquido de 200 gramas.

Pacote 50 - 100 150

33 DOCE DE LEITE - embalagem pote 200 G Unidade 50 20 100 170

34
ERVILHA EM CONSERVA - Valor Nutricional (porção de I30g): Vcal. -  107 Kcal, 
Carb. -  23g, Prot. -  2,7g, Fibra alimentar -1,2g, Gordura Total - 0,7g.*VD = Valores 
Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal. Embalagem lata 2 kg.

Unidade
(lata) 50 50 100

35

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

Unidade 40 - 60 100

Cláudio Meo Fernandes Soü Zu
Secretáita Municipal de 
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entrega na unidade requisitante. (Embalagem de 870 gr).

36

FARINHA DE MANDIOCA -  grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dos 
processos de ralar e torrar a mandioca. Branca ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos 
ou parasitos e livre de umidade e fragmentos estranhos. 0  produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, da Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 
de validade. Embalagem primária em pacotes de polietileno, com peso líquido de 500 
gramas.

Unidade 20 20 60 100

37

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

Unidade 100 - 90 190

38

FEIJÃO CARIOQUINHA -  tipo 1, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria 
terrosa, pedras ou 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 I kg.

Unidade - - 360 360

— 39

FERMENTO QUÍMICO - seco, instantâneo, em pó. Produto obtido de culturas puras de 
leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por procedimento tecnológico adequado para 
aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Isentos de matérias terrosas e 
detritos vegetais e animais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de

Sachê — - 80 80

G óudia-íipo Fernandes Souza
Secràtótóa Municipal de g
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validade. Acondicionado em embalagem de 250 gramas.

FERMENTO PARA PAO - biológico, seco, instantâneo, em pó, formado de pequenos

40

bastões. Produto obtido de Culturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por 
procedimento tecnológico adequado para aumentar o volume e a porosidade dos produtos 
fomeados. Isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e animais. Rotulagem contendo, 
no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 
data de fabricação e a data ou prazo de validade. Acondicionado em embalagem laminadas 
de 10 gramas.

Pacote - - 100 100

41

FUBÁ DE MILHO -  Produto obtido pela moagem do grão de milho, “degerminado”, 
deverão ser fabricadas a pailir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e 
parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos. Com o rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária -  ANV1SA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade, ingredientes e valor nutricional. Embalagem em pacotes de 
polietileno. com peso líquido de 500 gramas.

Unidade - - 100 100

42

GELATINA EM 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.

Unidade 50 - 150 200

43
GOIABADA com caracterisitca sensoriais típicas do produto em bom estado de 
conservação. A apresentação deve ser em embalagens de 600g, íntegras, livres de sujidades 
e validade mínima de 1 (um) ano - 500 G

Unidades - - 25 25

44 LEITE CONDENSADO -  Embalagem longa vida de 395g. Prazo de validade mínimo 10 
meses a contar a partir da data de entrega. Unidade - - 100 100

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

kg 50 - 350 400

46

LEITE UHT -  suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97, 
livre de parasitas e de qualquer substância nociva. Embalagem tetrapak esterilizada e 
hermeticamente fechada, contendo 1 litro. Prazo de validade 04 meses a contar a partir da 
data de entrega

Unidade 220 480 700

47

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

kg - - 200 200

48

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

kg - - 200 200

49 Maça nacional selecionada, tamanho uniforme de 135 a 150gr cada. ....1  .§....... 300 - 300 600

oli/
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50

MAIONESE, tipo tradicional - composto a base de ovos pasteurizados, sal. açúcar e outras 
substâncias permitidas, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade. Sache 550g. Prazo de validade de no mínimo 
6 meses a partir da entrega do produto

Unidade 35 - 500 - " 535

51

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

kg 50 - 1950 2000

52

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

kg 100 - 300 400

53

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

kg 200 - 100 300

54

MELANCIA -  peso entre 6 a 10 kg, de Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado. queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

kg 200 - 300 500

55
MILHO PARA CANJICA TIPO 1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com 
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou 
vegetais com no máximo de 15% de umidade. Pct de 500 gr

Pacote 60 - 90 150

'des SomCláudiaFra
SecretárloHSflunicipal de 
Saude e Saneamento
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56

.,.-r
MILHO -  para pipoca, tipo 1, produto da variedade especial de milho (Zea mays everta), 
grãos sãos, limpos, isentos de matérias terrosas e parasitos e de detritos animais ou 
vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade e tabela 
nutricional. Embalagem de polietileno com peso líquido de 500 g.

Unidade 10 - 95 105

57

MILHO VERDE -  em conserva, grãos inteiros selecionados (mínimo de 98% de milhos 
inteiros), cor e textura apropriada ao produto, sabor e odor próprios dos ingredientes, 
uniformidade de tamanho e formato, envazados praticamente crus, reidratados ou pré- 
cozidos imersos ou não em líquido de cobertura apropriada submetido a processo 
tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados. Rotulagem contendo, 
no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 
data de fabricação e a data ou prazo de validade e tabela nutricional. Embalagem primária 
em lata de folha de flandres com peso líquido de 2 kg.

Unidade - - 50 50

58

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

Unidade 60 - 240 300

59

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

Duzia 30 - 170 200

PÃO -  de sai, francês, obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada

60
obrigatoriamente com farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza por apresentar casca 
crocante, de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor branco-creme de textura e 
granulação fina não uniforme. Embalado em saco de polietileno de baixa densidade, 
atóxico e de primeiro uso.

kg 100 - 1200 1300

Cláudia Frtmféniwks Som
SecretáliXMumcipal de 

Saúde e Saneamento
Decreto Municpal 002/2020
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SESAU

PÃO -  tipo hot dog. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de 
massa preparada com farinha de trigo especial, fermento biológico, sal e água. 0  pão 
deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade., isentas de matéria terrosa,

61
parasitos e em perfeito estado de conservação. 0  miolo deverá ser poroso, leve, 
homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido, e não deverá apresentar 
grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. 0  miolo deverá ser de cor branca, 
branco-pardo. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno, transparente e atóxica.

Unidade 3000 - - 3000

62

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

kg 10 50 - 60

63

MUSSARELA - Queijo, tipo mussarela, de 1* qualidade, com ingredientes leite, 
conservação 0 a!0°C. Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a 
legislação sanitária em vigor. Apresentação em barra, acondicionada em embalagem 
plástica apropriada, transparente, limpa, resistente e inviolável. A embalagem original 
deverá ser a vácuo e conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto, número 
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do SIF e atender 
as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias

kg 10 50 - 60

64

REPOLHO -  verde, de 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

kg 100 - 50 150

Cláudia ; Souza
______ Municipal de

"Saúde e Saneamento 
Decreto Mur.icpal 002/2020
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doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e mtacto.

65

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

kg 20 - 100 120

66

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

kg 25 25 50 100

67

SUCO CONCENTRADO EM PÓ, rendimento máximo de 251ts por embalagem, sabores 
de laranja, laranja com acerola, limão, maracujá, pêssego, manga, tangerina, uva, abacaxi, 
goiaba e caju, na embalagem devera constar modo de preparo, data de fabricação, validade 
e numero do lote, validade mínima de 06 meses na data da entrega, embalagem 01 kg.

kg 70 30 400 500

68

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

kg 0 50 300 350

69

VINAGRE -  de vinho tinto ou branco. Produto natural fermentado acético simples, isenta 
de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material 
terroso c detritos de animais e vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade. Embalagem de PVC (policloreto de vinila) com peso líquido de 
750 ml.

Unidade 0 50 250 300

?ONTE DE RECURSO: PAB, MAC, VIG 

)OTAÇÃO: 19 - SESAU 02-FMS 

:ÓD. REDUZ. 709, 710, 792. 793, 857 e 858.

Cláudia Franco Fernandes Souza 

Secretária Municipal de Saúde
Cioudia írcriftrfèraancfes òouzu
Secretárify Municipal de 

''Saneamento
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente estudo preliminar tem por objeto futura aquisição de gêneros 

alimentícios com a finalidade de atender as unidades de saúde de Aquidauana, que são

16 Estratégias de Saúde da Família, duas delas estão localizadas e concentradas em um
íb

único prédio que abriga toda a equipe de Saúde da Família, realizam o acolhimento dõs 

usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), procedimentos médicos, odontológicos e de 

enfermagem, base para os procedimentos administrativos dos Agentes Comunitários de 

Saúde. Além das estruturas onde são realizados os atendimentos à população na 

Atenção Primária à saúde, visamos atender os programas ligados à Secretaria Municipal 

de Saúde de Aquidauana, tendo em vista os serviços desenvolvidos pelas: Média e Alta 

Complexidade - Centro de Atenção Psicossocial -  CAPS II; Atenção Primária à Saúde - 

programas Hipertensão, Diabetes, Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde Mental, 

Antitabagismo, Saúde Bucal, Saúde do Idoso e; Vigilância em Saúde -  Vigilância 

Sanitária, Centro de Controles de Vetores e Zoonoses

As Unidades que serão beneficiadas com a futura aquisição de gêneros 

alimentícios para atender aos programas supracitados são: ESF João André Madsen, 

ESF Tiago Bogado. ESF José Vória, ESF Cláudio Fernando Estella, ESF Nova 

Aquidauana, ESF Izaura Baes, ESF Fabio Dutra, ESF Elciria Rita Brandes Garcia, ESF 

Guanandy, ESF Vila Trindade, ESF Cândido Pinheiro Filho, ESF João Jorge Carneiro, 

ESF Hilda Pereira, ESF Cipolandia, ESF Modesto Pereira , ESF CAMISÃO (Postos de 

Saúde Camisão e Piraputanga) e Centro de Especialidade Odontológica Waldir 

Ravaglia, Controle de Vetores e Zoonoses, Vigilância Sanitária, Laboratório Municipal, 

Centro de Especialidades Médicas, Centro Regional de Reabilitação.

Dentro das ações realizadas pelo Núcleo de Vigilância em Saúde, temos as 

campanhas nacional de vacinação antirrábica. contra Sarampo, lnfluenza e Poliometite
I

que acontecem anualmente em meses pré-determinados pelo Ministério da Saúde em

(jÃÚ És,
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conjunto com Estados e Municípios. Para o ano de 2020 estão programadas para 

acontecer nos meses de fevereiro, abril, agosto e setembro conforme calendário a seguir:

- Campanha Nacional contra Sarampo nos dias 15/02/2020 e 22/08/2020;

- Campanha Nacional contra Influenza no dia 15/04/2020;

- Campanha Nacional contra Poliomelite no dia 19/09/2020 e;
{ I

- Campanha Nacional contra Raiva Animal que deverá acontecer entre os meses 

de agosto e setembro de 2020, com data para o dia "D"’ em 22/08/2020.

;
O Centro de Atenção Psicossocial -  CAPS II, dentro da Média complexidade 

atende uma média de 200 pacientes que frequentam a referida unidade de saúde 

mensalmente, sendo desenvolvidas atividades físicas, saiíde mental, consultas médicas 

psiquiátrica, psicológica, de assistência social e oficinas terapêuticas. Os pacientes 

chegam às 07 horas da manhã e saem em tornos das 17 horas, onde são servidas 

diariamente 03 (três) refeições diariamente.

Partindo-se das ações que serão desenvolvidas pelos setores ligados à Secretaria 

Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, faz-se necessária abertura de 

processo para futura aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas de 

saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para os servidores 

participantes e envolvidos nas ações programadas para o ano de 2020.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Faz-se necessária a abertura de processo para futura aquisição de gêneros 

alimentícios para atender os programas de saúde ligados à Secretaria Municipal de 

Saúde e Saneamento, tendo como base os atendimentos diários e atividades 

desenvolvidas com os usuários do Sistema Único de Saúde -  SUS.
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Além de atender as ações do Núcleo Vigilância em Saúde, atenderá os 

programas da Atenção Primária à Saúde quando da realização de ações referente aos 

encontros do Planifica SUS e ações desenvolvidas pelo programas desenvolvidos pelas 

equipes de saúde, bem como, outras capacitações de educação permanente aos

servidores desta secretaria.
í«

Como rege a Lei n°. 8.666/93. a aquisição de gêneros alimentícios para todas as 

Secretarias Municipais tem natureza continuada, sendo necessária a realização de 

procedimento licitatório anualmente. A aquisição de gêneros alimentícios são 

necessários para atender demanda de servidores que trabalharão nas ações supracitadas 

e em outros serviços da zona rural onde não há condições de deslocamento de volta a 

seus lares para fazerem as refeições e, aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde 

em atividade nos eventos promovidos pelos núcleos e coordenações, além de 

alimentação diária para os pacientes do CAPS 11.

O fornecimento será de natureza continuada e a vigência contratual deverá ser de 

12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA REQUERIDA
I |  ' |

Para a definição do quantitativo a ser adquirido utilizou-se como parâmetro as 

solicitações encaminhadas pelas coordenações de Atenção Primária à Saúde. Média e 

Alta Complexidade e Vigilância em Saúde, que seguem abaixo:

11° DESCRIÇÃO
Quantidade

PAB VIG MAC TOTAL

1

ABACAXI -  havaí, de Ia qualidade, in natura. tamanho 
e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, deformado.

Kg 100 - -

1

0
í w-
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descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras. 
injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

ACHOCOLATADO -  em pó, solúvel, a base de açúcar, 
cacau em pó, lecitina de soja e aromatizardes. Deverá ser 
obtido de matérias primas sàs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas 
de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: 
pó homogêneo, cor próprio do tipo. cheiro característico 
e sabor doce próprio. Rotulagem contendo, no mínimo, 
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno 
com peso líquido de 400 gramas. ____ _ _________

Unidade 50 300 350

AÇÜCAR -  Tipo cristal, sacarose obtida a partir do 
caldo de cana-de-açúcar (Sacchaaim officinarum L.). 
Branco, aspecto granuloso fino a médio, isento de 
matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos 
estranhos. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem de polietileno, transparente, com 
peso líquido de 2 kg.

Pcote 650 50 200 900

ADOÇANTE - ADOÇANTE DIETET1CO - adoçante 
dietético, apresentação: líquido, tipo: com edulcorantes 
artificiais, sacarina sódica e ciclamato de sódio, forma 
fornecimento : 85g______________________________

Unidade 250 30 280

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

Unidade
(Pé) 150 300 450

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

kg 20 50 70
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manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

7

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

Pacote 20 40 240 30()

8

AVEIA -  em flocos finos, 100% natural, sem aditivos 
ou conservantes, fabricada a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e 
parasitos, livre de umidade, fermentação ou ranço. 0  
produto deverá estar em conformidade com a Resolução 
RDC rt° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem 
original de fábrica de 500 gramas.

Unidade 20 0 0 20

f

9

BANANA -  nanica, de l 8 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 deléitos 
graves como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

unidade 2000 50 250 2300

10

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

kg 0 300 300

V i', .A
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11

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

kg 250 250

12

BISCOITO -  água e sal, produto obtido pela mistura de 
farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros 
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e 
cocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, 
gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal refinado, 
fermento, leite ou soro, outros. 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._____________________________________

Pacote 535 100 260 920

13

BISCOITO -  tipo maisena, produto obtido pela mistura 
de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros 
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e 
cocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, 
açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar, outros. 
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

Pacote 535 100 260 920


