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número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem primária em pacotes 
impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400 
gramas.

14

BISCOITO -  rosquinha de coco ou leite, produto obtido 
pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 
outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção. fermentados ou não, a base de 
farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, amido de 
milho, açúcar invertido, leite de coco, coco ralado, leite 
integral. O biscoito deverá ser íabricado a partir de 
matérias primas sâs 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 __________________________________________
CAFÉ - Café em pó homogêneo, tipo superior, com 
classificação de avaliação global de qualidade entre 6,7 
e 8, acondicionados em embalagem aluminizada, 
fechado hermeticamente (vácuo) em pacote com 500gr. 
Validade do produto entregue de 12 (doze) meses, a 
contar da data de fabricação, máximo de 30 (trinta) dias 
de fabricação anterior à entrega.____________________

Unidade

|

200 25 300

I

5 2 5

15 Pacote 2200 250 400

I
2 8 5 0

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

Unidade 30 30 (.0

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 
naemabalgem.com lOOg.

Pacote 30 50 ?10

___Mi

20

i
CARNE -  bovina, tipo músculo, sem osso, moída, 
fresca, congelada, com temperatura de -12° a -18°C, de 
segunda qualidade, obtida através do abate de animais 
sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, 
nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. 
Deve apresentar odor e sabor característico, cor 
vermelha brilhante ou púrpura. 0  percentual aceitável de 
sebo ou gordura é de 10%. Embalagem em saco plástico 
de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, 
atóxico, intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria e 
característica do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal).

kg 100 200 300

21
i

i

CARNE -  bovina, charqueada, dianteiro, sem osso, 
cortado em cubos lx l, obtida através do abate de 
animais sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos. nem 
larvas. Deve apresentar odor, cor e sabor característico. 
O percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. 
Embalagem em saco plástico de polietileno. ou outro 
tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, embalado 
em quantidade de 500 gramas, com rótulo ou etiqueta 
que identifique: categoria do produto, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal).

kg 50 50

ii

340 *140



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

• •

22

CARNE -  bovina, tipo acém, sem osso, fresca, 
congelada, com temperatura de -12° a -18°C, de segunda 
qualidade, cortado em cubós 3x3, obtida através do 
abate de animais sadios, não podem ter manchas de 
qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem 
parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e sabor 
característico, cor vermelha brilhante ou púrpura. 0  
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. 
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro 
tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, embalado 
em quantidade de 3 kg, com rótulo ou etiqueta que 
identifique: categoria do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, carimbo do S1F (Serviço de Inspeção 
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal).

kg - -

I

800

1 i 

800

23

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

kg - 0

%
24

CARNE DE FRANGO -  coxa e sobrecoxa, fresca, 
congelada, com temperatura de -12° a -18°C, obtida 
através do abate de animais sadios, não podem ler 
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 descongelaniento. 
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro 
tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, com rótulo 
ou etiqueta que identifique: categoria do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

kg - -

|

300 300

25

CARNE BOVINA EM CUBO - a carne deve ser de 
patinho ou coxão mole, apresentar-se com aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de 
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de 
acordo coma legislação sanitária e ministério de 
agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome e

kg - - 900 900

T
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composição do produto, lote, data dê fabricação e 
validade, número de registro no órgão oficial, CGC, 
endereço do fabricante e distribuidor, condições de 
armazenamento e quantidade (peso), sua apresentação 
deve ser EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 3X3 
CM, CONGELADA EM TEMPERATURA. DE - 10 A 
- 25°C. EMBALAGEM DE 01 KG.

26
T

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 -

ti»

- o •

27

i

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

kg - - 300 300

A

28

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

kg 50

i
i

150 200

29

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

Maço 50 - 50 100
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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

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

pacote - - 60 60

32

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

Pacote 50 - 100 150

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

34

ERVILHA EM CONSERVA - Valor Nutricional 
(porção de 130g): Vcal. -  107 Kcal, Carb. -  23g, Prot. -  
2,7g, Fibra alimentar -l,2g, Gordura Total - 0,7g.*VD = 
Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal. 
Embalagem lata 2 kg.

Unidade
(lata) 50 50 100

35

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

Unidade 40 - 60 100

36

FARINHA DE MANDIOCA -  grupo seca, subgrupo 
fina, tipo 1. Produto obtido dos processos de ralar e 
torrar a mandioca. Branca ou amarela, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitos e livre de umidade e 
fragmentos estranhos. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 
22/09/2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo,

Unidade 20 20 60 100

i l  J
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o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade. Embalagem primária em 
pacotes de polietileno, com peso líquido de 500 gramas.

í

37

FARINHA DE TRIGO -  especial, tipo 1, produto obtido 
a partir de cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, 
isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou 
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. 0  
produto deverá estar em conformidade com a Resolução 
RDC n° 263. de 22 de setembro de 2005, da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem 
primária em pacotes de polietileno, com peso líquido de 
1 kg.

Unidade 100 - 90

I I

190

38

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

Unidade - 360 360

39

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

Sachê - - 80 80

40

FERMENTO PARA PÃO - biológico, seco. instantâneo, 
em pó, formado de pequenos bastões. Produto obtido de 
Culturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) 
por procedimento tecnológico adequado para aumentar o 
volume e a porosidade dos produtos fomeados. Isentos

Pacote -

------

100 j 00
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de malérias 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.

| j

41

FUBÁ DE MILHO -  Produto obtido pela moagem do 
grão de milho, “degerminado”, deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos 
ou rançosos. Com o rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. 
0  produto deverá estar em conformidade com a 
Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da 
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -  AN VISA. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o 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 i

j

00

42

GELATINA EM PO -  vários sabores, com açúcar, 
aromatizante, podendo ser adicionada de corantes 
naturais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade, ingredientes e valor nutricional. Embalagem 
original de fábrica com peso líquido de 30g a 40g.

Unidade 50 -

\

150 J00

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.

Únidade - - 100 ,00

45

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

kg 50 - 350 :400

[>
*

\
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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

4i

47

MACARRAO -  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 -

I|

200

4

200

\

1t

j

48

MACARRÀO -  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 - s
1t

200

| i

200

>

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

( &
i 9
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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 -

1

500

1

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 21900

52

MANDIOCA -  tipo branca/amarela, descascada, cortada 
em cubos, de 1” 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 - 300 100

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 - 100 500

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 -

I
300 500

f  Jr
f  

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

Pacote 60 90 150

56

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

60

61

62

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

kg

Unidade

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/SÍF/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

100

3000

10

1200 1300

3000

50

I

60

l

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

kg 10 50 - 60

« ►

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

kg 100 - 50 150

65

SAL -  refinado, iodado, com granulação uniforme e 
com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de 
cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no 
mínimo lOmg e máximo de 15mg de iodo por quilo de 
acordo com a Legislação Federal Específica. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o 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

kg 70 30 400 500
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numerò do lote, validade mínima de 06 meses na data da 
entrega, embalagem 01 kg.

68

TOM ATE -  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

1

;S50

69

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

Unidade 0 50
m

250 ;too

' \
Aquidauana/MS, 11 de fevereiro de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Cl N° 019 /2020/SEMA

Aquidauana-MS., 10 de Fevereiro de 2020.

DA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
À: Secretaria Municipal de Finanças 
Ao: Núcleo de Compras

Solicitamos a abertura de Processo Licitatório/ Registros de Preços para aquisição de 
gêneros alimentícios para atender a Secretaria, que foi desmembrada no dia 06/06/19, conforme 
Lei Complementar n° 083/2019. Relação em anexo.

I.OBJETO: Abertura de processo Licitatório/ Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios, para atender a copa Secretaria Municipal de Meio Ambiente e eventos no âmbito 
do Município.

2. JUSTIFICATIVA: Produtos de generos alimentícios, para atender a copa da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e eventos realizados no Parque Natural Municipal da Lagoa 
Comprida e viveiro municipal.

3. FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTARIA:

Órgão 27 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade 27.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Funcional 18.541.0217.2.130 Manutenção e Operacionalização da 

Secretaria de Meio Ambiente

Elemento de 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo

Despesas
t
1t

Rua: Giovane Toscane de Brito, 1784 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-1912 
E -m ail: semaftraquidauana.ms.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

4. LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada a Rua Giovane 
Toscano de Brito, n° 1784, bairro Alto -  Aquidauana-MS.

|
5. PRAZO DE ENTREGA: 03 (três) dias úteis.

6. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias após o aceite da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo 
Gestor e Fiscal da Ata, devendo constar numero de contrato e empenho, acompanhada da 
documentação exigida na resolução 54 do TCE/MS.

7. GESTOR DA ATA: Roberto Valadares Santos 
FISCAL DA ATA: Denís Vargas da Rocha

CPF: 338692001-20

Atenciosamente,

d

Roberto Valadares tantos 
Secretario Municipal de Meio Ambiente

. 1

Rua: Giovane Toscane de Brito, 1784 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241 -1912 
E -m ail: seroatfraquidauana.ms.gov.br



Secretaria Municipal dc Meio Ambiente

Generos Alimentícios

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Açúcar Açúcar refinado pacote 2k \ , 250 pacotes
Café Café torrado 250g 200 pacotes
Chá “ Chá mate preto 500 ml 24 caixas
Água mineral Água mineral galão de 20 litros g i 100 unidades

Rua Giovane Toscano de Brito, 1784, Aquidauana/MS - CEP 79200-000 
Fone: (067) 3241-1912 

E-mail: scmaifraquidauana.m.v eov.br

9  •



Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM BASE NA ANÁLISE DE DEMANDAS

1

- Considerando que:

-A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recentemente criada, através da Lei Complementar 
N° 083/2019, de 03/06/19 e, publicada no DO 1212, de 06/06/19;

: i  i
-Dada a complexidade das questões ambientais em nosso município, criação recente da pasta, 
elaboração e execução de Políticas Públicas de Conservação e Preservação Ambientais, gestão 
do Parque e Viveiro Municipal, torna-se necessário a estruturação da parte administrativa, 
operacional e funcional, garantindo assim, o bem estar e a segurança de nossos servidores e 
público em geral.

E, ainda, considerando que, a Secretaria não foi devidamente equipada com móveis, 
equipamentos e materiais permanentes, consumo, limpeza, máquinas e equipamentos e, com 
base na análise de demandas anteriores, bem como, levantamentos elaborados por nossos 
servidores responsáveis por cada cada setor, encaminhamos, em anexo, as planilhas com 
quantitativos e, devidamente justificadas.

-Há que se considerar ainda que:

(  » j '

-O município de Aquidauana com uma extensão territorial de 16.970,71 lkm, ocupa a 4a posição 
em Mato Grosso do Sul e, a 69a no Brasil (IBGE, 2020), portanto, devido a sua grande extensão 
e singularidade de seus biomas pode-se considerar como um grande avanço, a preocupação da 
atual administração com as questões ambientais em nosso município, criando uma pasta 
específica para o Meio Ambiente;

; ; >
-A instalação da nova sede da Secretaria em írente ao Parque Natural Municipal da Lagoa
Comprida, Unidade de Conservação (UC) localizada na área urbana do município constituiu-
se em um grande avanço;

- O Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida constitui-se no mais importante equipamento 
de educação ambiental e lazer para a população aquidauanense;

■ k i 1-Nas dependências do Parque, encontra-se instalado o Viveiro Municipal que produz mudas de 
espécies nativas, frutíferas, floríferas, exóticas e ornamentais que são destinadas a atender a 
recuperação de áreas degradas, arborização urbana e a comunidade em geral;

-Sendo, a principal atribuição desta Secretaria, a formulação de políticas públicas, manutenção, 
recuperação e preservação das condições ambientais e urbanísticas do município de 
Aquidauana;

0-04
Rua Giováne Toscane de Brito, 1 784 
Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000 

Fone: (067)3241-1912 
E-mai 1: sema(?~faquidauana.ms.iiiov.br
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Aquidauana-MS., 10 de Fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Cl N° 014 /2020/SEMA

DA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
À: Secretaria Municipal de Finanças 
Ao: Núcleo de Compras

4

1*
H

Solicitamos a abertura de Processo Licitatório/ Registros de Preços pára aquisição de 
materiais de limpeza para atender esta Secretaria, que foi desmembrada no dia 06/06/19, 
conforme Lei Complementar n° 083/2019. Relação materiais em anexo.

1.OBJETO: Abertura de processo Licitatório/ Registro de preços para aquisição de materiais 
limpeza para serem utilizados pela equipe de serviços do Parque Natural Municipal Lagoa 
Comprida e da Secretaria de Meio Ambiente.

2. JUSTIFICATIVA: Material necessário para realizar os serviços de limpeza, higienização e 
conservação diária da sede da Secretaria, sanitários e espaço físico interno e externo do Parque 
Natural Municipal da Lagoa Comprida.

3. FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTARIA:

Órgão 27 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade 27.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Funcional 18.541.0217.2.130 Manutenção e Operacionalização da 

Secretaria de Meio Ambiente

Elemento de 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo

Despesas

4. LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada a Rua Giovane 
Toscano de Brito, n° 1784. bairro Alto -  Aquidauana-MS.

Rua: Giovane Toscane de Brito, 1784 
Centro -  Aquidauana - MS -  79200-000

Fone: (067) 3241 -1912 ^ x
E -m ail: sema@aauidauana.ms.gov.br /  . j

mailto:sema@aauidauana.ms.gov.br
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4. LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada a Rua Giovane 
Toscano de Brito, n° 1784, bairro Alto -  Aquidauana-MS.

■

5. PRAZO DE ENTREGA: 03 (três) dias úteis.

6. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias após o aceite da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo 
Gestor e Fiscal da Ata, devendo constar numero de contrato e empenho, acompanhada da 
documentação exigida na resolução 54 do TCE/MS.

7. GESTOR DA ATA: Roberto Valadares Santos 
FISCAL DA ATA: Denís Vargas da Rocha

CPF: 338692001-20

Atenciosamente,

n

Robeáo Valadares Santos 
Secretario Mianicipal de Meio Ambiente

(\

Rua: Giovane Toscane de Brito, 1784 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241 - 1912 
E-mail: scmafe aquidauana.ms.gov.br



Material Limpeza

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1 Água sanitária
Água sanitária, uso doméstico a base de sódio. Embalagem plástica 
de 01 litro. Caixa com 12 litros. 600 litros

Álcool em gel Álcool em gel a base de álcool, para higienização 70% 50 unidades

3 Álcool
Álcool etílico hidratado 46° INPM, em gel, para limpeza geral 500 
ml 100 unidades

4 Balde Balde de plástico 20 litros 05 unidades

ç Desinfetante Desinfetante líquido, germicida e bactericida. Galão 5 litros 1450 litros -*

ê Detergente
Detergente líquido 500 ml, neutro, concentrado, inodoro, 
biodegradável 150 unidades

> Esponja Esponja, sintética dupla face 30 unidades
V Flanela Flanela, 40 X 60 100% algodão para uso geral 30 unidades

Lã de aço Lã de aço, para limpeza em geral 100 pacote de
10 Limpador de vidros Limpador de vidros, embalagem de 500 ml 20 unidades
H Limpador instantâneo multiuso Limpador instantâneo multiuso frasco 500ml 50 unidades

' I Luva Luva, em látex antiderrapante, resistente, para limpeza, tamanho P 20 unidades
13 Luva Luva, em látex antiderrapante, resistente, para limpeza, tamanho M 20 unidades
IH Luva Luva, em látex antiderrapante, resistente, para limpeza, tamanho G 20 unidades

i r Pá
Pá, metálica para recolhimento de lixo, cabo de madeira com 15 cm 
comprimento (£  0  0^ 0 ? 5 unidades

Pano de chão Pano de chão cru alvejado — 100 unidades
|T- Papel higiênico Papel higiênico, fardo com 16 pacotes de 4 unidades 100 fardos

Rua Giovane Toscano de Brito, 1784, Aquidauana/MS -  CEP 79200-000 
Fone: (067) 3241-1912 

E-mail: >k: ma@aquidauana.ms.eov.br

mailto:ma@aquidauana.ms.eov.br


Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
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Rodo 4C(m
Rodo, piso com 02 (duas) borrachas, em polipropileno com 400mm, 
cabo de madeira. 20 unidades

Rodo Óoi'r~
Rodo, piso com 02 (duas) borrachas, em polipropileno com 600mm, 
cabo de madeira. 10 unidades

Sabão em pó Sabão em pó, com tenso ativo biodegradável, 500 g 100 unidades

Saco plástico para lixo
Saco de lixo preto, reforçado, lOmicras, medindo 95x115 de 200 
litros 06 0Z 00 1 i 2000 kilos

Saco plástico para lixo
Saco de lixo preto, reforçado, 10 micras, medindo 90x112 de 150 
litros C6 02 }> % & 500 kilos

Saco plástico para lixo Saco de Lixo preto, reforçado, medindo 75x100 de lOOlitros 200 kilos
Saco plástico para lixo Saco de lixo preto, reforçado, medindo 63x80 50 litros 100 kilos
Saco plástico para lixo Saco de lixo preto, reforçado, medindo 59x62 30 litros 100 kilos
Sabonete líquido Sabonete líquido para as mãos 500 ml 12 unidades

Vassourinha para vaso sanitário Vassourinha para limpeza de vaso sanitário 05 unidades

Vassoura de pêlo Vassoura de pêlo sintético, cabo de madeira, 1,20 cm 05 unidades

Vassoura de Nylon

Vassoura de nylon -  Produto com base plástica, dimensão mínima 
de 27cm x 5 cm, com cerdas de nylon medindo 9cm, com 
quantidade mínima de 1CX) tufos 12 unidades

Vassoura de polipropileno
Vassoura com 26 dentes em polipropileno laranja, d cabo madeira 
l,20cm, para limpeza de jardins e gramados; vd 60 unidades

Rua Giovanc Toscano de Brilo, 1784, Aquídauana/MS -  CEP 79200-000 
Fone: (067)3241-1912 

E-mail: semafó'aquidauana.ms.apv.hr

S
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Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM BASE NA ANÁLISE DE DEMANDAS

- Considerando que:

-A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recentemente criada, através da Lei Complementar 
N° 083/2019, de 03/06/19 e, publicada no DO 1212, de 06/06/19;

-Dada a complexidade das questões ambientais em nosso município, criação recente da pasta, 
elaboração e execução de Políticas Públicas de Conservação e Preservação Ambientais, gestão 
do Parque e Viveiro Municipal, torna-se necessário a estruturação da parte administrativa, 
operacional e funcional, garantindo assim, o bem estar e a segurança de nossos servidores e 
público em geral.

E, ainda, considerando que, a Secretaria não foi devidamente equipada com móveis, 
equipamentos e materiais permanentes, consumo, limpeza, máquinas e equipamentos e, com 
base na análise de demandas anteriores, bem como, levantamentos elaborados por nossos 
servidores responsáveis por cada cada setor, encaminhamos, em anexo, as planilhas com 
quantitativos e, devidamente justificadas.

-Há que se considerar ainda que:

-O município de Aquidauana com uma extensão territorial de 16.970,711km, ocupa a 4a posição 
em Mato Grosso do Sul e, a 69a no Brasil (IBGE, 2020), portanto, devido a sua grande extensão 
e singularidade de seus biomas pode-se considerar como um grande avanço, a preocupação da 
atual administração com as questões ambientais em nosso município, criando uma pasta 
específica para o Meio Ambiente;

-A instalação da nova sede da Secretaria em frente ao Parque Natural Municipal da Lagoa 
Comprida, Unidade de Conservação (UC) localizada na área urbana do município constituiu- 
se em um grande avanço;

- O Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida constitui-se no mais importante equipamento 
de educação ambiental e lazer para a população aquidauanense;

-Nas dependências do Parque, encontra-se instalado o Viveiro Municipal que produz mudas de 
espécies nativas, frutíferas, floríferas, exóticas e ornamentais que são destinadas a atender a 
recuperação de áreas degradas, arborizaçâo urbana e a comunidade em geral;

-Sendo, a principal atribuição desta Secretaria, a formulação de políticas públicas, manutenção, 
recuperação e preservação das condições ambientais e urbanísticas do município de 
Aquidauana;

Rua Giovane Toscane de Brito, 1 784 
Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000 

Fone: (067) 3241-1912 
E-mail: ~  ‘ *
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Aquidauana-MS, 07 de fevereiro de 2020.

Cl N°27/2020/SEMP

Da: Secretaria Municipal de Produção 
A: Secretaria Municipal de Finanças

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria a aquisição dos itens abaixo relacionados:

Objeto

Item Objeto Quantidade -  
Atendimento 

rural

Quantidade -  
Copa da 

Secretaria

Total

1 Café puro -  500g 30 pacotes 50 pacotes 80
2 Açúcar tipo cristal -  2kg 10 pacotes 25 pacotes 35
3 Chá mate -  400g - 48 48
4 Adoçante dietético -  80ml - 2 unidades 2
5 Arroz agulhinha -  5 kg 15 pacotes 15
6 Feijão carioquinha tipo 1 -  kg 20 pacotes - 20
7 Óleo de soja -  900ml 25 unidades - 25
8 Macarrão parafuso com ovos -  500g 30 pacotes - 30
9 Macarrão tipo espaguete -  500g 30 pacotes - 30
10 S a l-k g 10 pacotes 2 pacotes 12
11 Sardinha em conserva no óleo -125g 40 latas 40
12 Vinagre de vinho -  750ml 12 unidades - 12
13 Extrato de tomate -  850g 15 unidades - 15
14 Farinha de mandioca -  kg 12 unidades - 12
15 Ovos brancos de galinha tipo 2 -  1 dúzia 10 caixas - 10
16 Biscoito doce tipo rosquinha -  400g 10 pacotes 5 pacotes 15
17 Biscoito salgado -  400g 10 pacotes 5 pacotes 15
18 Alho -  kg 16 kg - 16
19 Cebola -  kg 15 kg - 15
20 Frango (coxa e sobrecoxa) -  kg 25kg - 25
21 Costela bovina -  kg 25kg - 25
22 Carne bovina charquada de 2a 25kg - 25
23 Carne de 2a inteira resfriada C - 25kg - 25
24 Carne de 2a molda J25kg_________ - 25

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E -m ail: setnp@aquidauana.ms.gov.br

mailto:setnp@aquidauana.ms.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

25 Agua mineral -  galão 20 litros 260 260

Justificativa

A aquisição dos produtos relacionados se faz necessário para os atender as demandas 

internas da Secretaria Municipal de Produção, bem como os serviços executados nas aldeias, 

assentamentos e distritos dé Aquidauana.

Fonte do Recurso/ Despesa orçamentaria 
Secretaria Municipal de Produção
\ : t

Órgão: 26 

Unidade: 01

Funcional: 20.608.0215.2.137

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 -  Material de Consumo

Local de Entrega

Rua: Giovani Toscane de Brito,2765

Prazo de Entrega
Em até 07 dias, após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF).

M
Prazo de pagamento
Em até 30 dias a contar da data de entrada da Nota Fiscal no Financeiro.

Fiscal da Ata de Registro de Preços: 
Nome: Paula de Sousa Polini 
CPF: 037.896.541-75

Atenciosamente,

Naiara Nogueira Arguelo
Secretária Municipal de Produção - SEMP

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067)3241-5874 
E-mail: semp@aquidauana.ms.gov.br

1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

A Secretaria Municipal de Produção vem por meio deste solicitar a Vossa Senhoria 

autorização para a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a área rural do Município, 

bem como a manutenção da copa da Secretaria, tendo em vista os seguintes fatos:

1- O Município de Aquidauana ocupa uma superfície de 16.958,496 km2, ocupando a quarta 

posição de maior município de extensão territorial do Mato Grosso do Sul. Ele possui em 

sua extensão 4 (quatro) distritos: Camisão, Cipolândia, Piraputanga e Taunay; 1 (uma) 

comunidade quilombola; 10 (dez) aldeias indígenas, 4 (quatro) assentamentos; 1 (uma) 

colônia.

2- Diante disso, se faz necessário o deslocamento de funcionários desta Secretaria para o 

atendimento aos assuntos relacionados à produção agropecuária, com finalidade em 

atender os pequenos produtores rurais e urbanos do nosso município.

3- Um dos principais atendimentos são serviços de gradeação de terra para a produção 

agrícola e criação de animais, visando o estímulo à produção e valorização do produtor 

rural, melhorando assim a qualidade de vida no campo.

4- São atendidas por ano uma média de 522 famílias de comunidades indígenas e 76 

famílias dos distritos do município, totalizando 598 famílias atendidas que necessitam 

que o funcionário dessa Secretaria se descole e permaneça nas comunidades até o término 

da assistência rural.

5- Entretanto, para a finalística dessa ação temos o dever de proporcionar o bem-estar de 

nossos funcionários com estadia, transporte e alimentação de boa qualidade durante o 

período de deslocamento para as regiões distantes da cidade.

6- No quesito de atendimento à Copa da Secretaria Municipal de Produção, é imprescindível 

a aquisição de produtos alimentícios para o atendimento aos 12 (doze) funcionários que

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E -m ail: semp@aquidauana.ms.gov.br

mailto:semp@aquidauana.ms.gov.br
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fazem parte do quadro de servidores desta Secretaria, bem como 6 atendimento ao 

público.

Deste modo, encaminho a presente a Vossa Senhoria para que, ocorra a aquisição dos 

gêneros alimentícios, sem prejuízo da continuidade do atendimento à população que tange aos 

essenciais serviços de assistência rural do município de Aquidauana.

à
m

Naiara Nogueira Argueío
Secretária Municipal de Produção - SEMP

M

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-m aih semp@aauidauana.ms.gov.br

mailto:semp@aauidauana.ms.gov.br


Da: Secretaria Municipal de Produção 
À: Secretaria Municipal de Finanças

%

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria a aquisição dos itens abaixo relacionados: 

Objeto
Produtos de Higiene e Limpeza

Item Objeto Quantidade
1 Água sanitária - litro 120 litros b0
2 Sabão em pó - kg 60 quilos
3 Detergente -  500 ml 120 unidades
4 Desinfetante -  21 120 litros
5 Sabão em barra -  5 unid 12 pacotes
6 Papel Higiênico -  4 rolos 120 pacotes
7 Palha de aço 36 pacotes
8 Cera líquida-500ml 36 unidades
9 Esponja de lavar louça 36 unidades
10 Multi uso líquido 20 unidades
11 Álcool em gel -  500g 20 litros
12 Álcool líquido -  litro 20 litros
13 Sapólio -  300g 20 unidades

Materiais de Higiene e Limpeza
Item Objeto Quantidade
1 Vassoura 18 unidades
2 Rodo 18 unidades
3 Flanela 25 unidades
4 »* Balde 10 unidades
5 Pano de chão 36 unidades
6 Pano de prato 20 unidades
7 Fósforo -  10 unid 12 pacotes
8 2 Sacos de lixo - 60 litros 320 unidades
9 l Sacos de lixo - 100 litros 400 unidades

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-mail: seinp@aauidauana.ms.gov.br
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Justificativa

A aquisição dos produtos relacionados se faz necessário para que ocorra a manutenção 

do prédio visando às boas condições de higiene e organização nas dependências da Secretaria 

Municipal de Produção.

Fonte do Recurso/ Despesa orçamentaria 
Secretaria Municipal de Produção

Órgão: 26 

Unidade: 01
Funcional: 20.608.0215.2.137
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 -  Material de Consumo

Local de Entrega
Rua: Giovani Toscane de Brito,2765

Prazo de Entrega
Em até 07 dias, após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF).

Prazo de pagamento
Em até 30 dias a contar da data de entrada da Nota Fiscal no Financeiro.

Fiscal da Ata de Registro de Preços:
Nome: Paula de Sousa Polini 
CPF: 037.896.541-75

Atenciosamente,

Naiara Nogueira Arguelo
Secretária Municipal de Produção - SEMP

Rua: Giovanc Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067)3241-5874 
E-maii. semD@aauidauana.ms.gov.br

mailto:semD@aauidauana.ms.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

A Secretaria Municipal de Produção vem por meio deste solicitar a Vossa Senhoria 

autorização para a aquisição de Produtos e Materiais de Higiene e Limpeza para atender as 

demandas desta Secretaria, tendo em vista os seguintes fatos:

1- A Secretaria Municipal de Produção é considerada uma pasta tanto de atividade meio 

; como de atividade fim. Para a atividade meio se faz necessário a aquisição dos itens

citados para garantir o bem-estar aos servidores e ao público.

2- Aquisição de materiais de limpeza e higienização é necessária para manutenção do 

Prédio visando às boas condições de higiene e organização nas dependências da 

Secretaria Municipal de Produção.

3- A Secretaria possui um quadro com 12 (doze) servidores públicos e faz atendimento ao 

público, sendo assim esses produtos são de extrema importância para a rotina diária.

4- A principal finalidade do serviço de higienização e limpeza é preparar o ambiente, 

manter a ordem, proporcionando maior segurança favorecendo o bom desempenho das 

ações a serem desenvolvidas, melhorando assim, a qualidade dos serviços.

5- Os materiais elencados serão utilizados para a limpeza de 5 (cinco) salas, 4 (quatro) 

banheiros, 1 (uma) copa e pátio, assim como vidros e janelas.

■

H
Deste modo, encaminho a presente a Vossa Senhoria para que, ocorra a aquisição dos 

produtos e materiais de higiene e limpeza, sem prejuízo da continuidade do atendimento à 

população, bem como a manutenção da Secretaria Municipal de Produção.

/Y~Y
Naiara Nogueira Arguelo 

Secretária Municipal de Produção - SEMP

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana -  MS -  79200-000 

Fone: (067)3241-5874 
E-mail: semp@aquidauana.ms.yov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

C.l. n°. 26/2020/GAB/FEMA 

limo. Senhor
Antonio Carlos Costa Marques
Secretário Municipal de Finanças

Aquidauana -  MS, 06 de fevereiro de 2020.

■

I

Senhor Secretario,
A Fundação de Esportes -  FEMA, vem através deste solicitar de Vossa 

Senhoria, a aquisição de materiais de limpeza para eventos esportivos realizados e apoiados 
pela FEMA, pelo período de 12 (doze) meses.
Objeto: o objeto dessa contratação é o registro de preço (Decreto 30/2019 art. 3o), para 
aquisição de materiais de limpeza dos eventos esportivos realizados pela Fundação de 
Esporte de Aquidauana.
Justificativa: Faz-se necessária a aquisição de materiais de limpeza para a manutenção da 
FEMA, bem como do Estádio Municipal ao longo do ano. A descrição e quantidade 
encontram-se no anexo I desta C.l.
Local de entrega: Município de Aquidauana
Prazo de entrega: 5 (cinco) dias após a emissão da AF
Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrada da nota fiscal 
atestada no financeiro.
Nome do gestor: Plinio Valejo de Goes
Fiscais: Henrique Brites Botelho, CPF 013.169.521-50
José Carlos Albuquerque, CPF 542.579.211-53
Fonte de recursos: despesas orçamentárias Fundo Municipal de Desporto Aquidauana 
Órgão: 12 
Unidade: 03
Funcional: 27.812.0221.2077 
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000

Certos de contar com sua habitual atenção e apoio sempre dispensados

às nossas solicitações, reiteramos protpstoç de estima e apreço.

Atenciosament

<PÍínio Vatejo de Coes 
Diretor Presidènte da FEMA 
Portaria 883/2D18 de 17/05/2018

PLÍNIO VÃLÊJÒ DE GOES
Diretor'Çjesidente da FEMA 

Celular-996520593

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
emai 1: fema.aquidauana@hotmai I .co
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

ANEXO I - C.l. n° 26/2020/GAB/FEMA

PRODUTOS DE LIMPEZA

ITEM___________
Agua sanitária - 
composição:- 
hipoclorito de 
sódio e água: 
princípio ativo: 
hipoclorito de 
sódio: teor de 
cloro ativo: 2,0 a 
2,5%

etílico,Álcool 
liquido, 
embalagem 
plástica com 1000 
ml, uso
doméstico, pronto 
para uso, original 
de fábrica,
embalagem 
lacrada, com 
Registro no 
Ministério da 
Saúde, validade e 
informações do 
fabricante 
estampas no 
rótulo do produto 
Álcool gel - gel a 
base de álcool 
para
higienização, a 
70%, com ação 
antisséptica, sem 
enxágue; 
composição: 
álcool etllico, 
polímero_______

UNID/PCT
LT

LT

LT

1o TRIM.

50

20

20

2o TRIM.

50

20

20

3o TRIM.

50

20

20

4o TRIM.

50

20

TOTAL

200

80''
f

20

i- l  V

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
emai 1: fema.aquidauana@hotmail.co

mailto:fema.aquidauana@hotmail.co


li

carboxilico, 
neutralizante, 
umectante, 
conservante, 
quelante e água 
deionizada. prazo 
de validade: 24 
meses a partir da 
data de
fabricação / 
(embalag. de 11)
Desinfetante 
(embalag. c/ 2 Its) 

germecida, 
pronto uso, 
original do
fabricante, com 
registro no
ministério da 
saúde, químico 
responsável, data 
de fabricação e 
validade, 
composição 
informações 
fabricante 
estampada 

balaqem.

e
do

na

stergente 
líquido- 500 ml- 
neutro, pronto 
uso,
biodegradável, 
original do
fabricante, com 
registro do
ministério da 
saúde, químico 
responsável, data 
de fabricação e 
validade,
composição e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

LT

500 ML

50

20

50

20

50

20

50

20

o p x

80

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

I / /2020 as h: ^  mia~------

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
emai I: fema.aq uidauana@hotmai 1 .co
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

«•

informações do 
fabricante 
estampada na 
embalagem

js

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

PCT 4 4 4 4 16-

)

Flanela para 
limpeza (40 x 60)

UNID 10 10 10 10 40'

Pano de chão ( 
alvejado) medindo

UNID 40 40 40 40 160

Papel higiênico 
folha dupla 60mt 
pct com 04 rolos

PCT 04 04 04 04 16.

Papel toalha- 
pacote com 2 
unidades, para 
cozinha, alta 
absorção, 
embalagem 
original do 
fabricante, 
contendo 
informações da 
composição do 
produto e do 
fabricante

PCT 2 2 2 2 08

|

Rodo 2.000 em aço 
60 cm

UNID 12 12 12 12 48'

Sabão em barra- 
200gr,

PCT 3 3 3 3 12

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as tu min.

Telefone 3241 5513 
79.200-000 Aquidauana -  MS 

email: fema.aquidauana@hotmail.co
{pGnuRpãkjo de
Diretor pWidente dS ríM
Portaria 883/8018 de 17/65/lOlb

mailto:fema.aquidauana@hotmail.co
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embalagem com 
5 unidades, 
composição: 
sódio, glicerina, 
branqueador 
ótico, sais
inorgânicos, 
carbonato de 
cálcio e água, a 
embalagem deve 
conter todas as 
informações 
exigidas por lei e 
apresentar 
notificação junto a 
agência nacional 
de vigilância 
sanitária.
Sabão em pô - 
tipo omo/tixan ypé 
ou similar,
concentrado para 
lavagem de kg 
300,0000 6,5933 
1.977,99 roupa e 
limpeza geral 
(embalagem 
sacos plásticos 
com 1 kg) 
composição 
química: 
tensoativos 
aniônicos, 
carbonatos, 
polifosfatos, 
agentes 
alcalinizantes, 
enzima 
branqueador, 
corante, 
fragrância. 
principio ativo: 
alquil benzeno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

KG 30 30 30 30 120

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.co

íin
Oiretor'
Poitana

i d e  G oe.s
residente da FEM/S 
3/2018 de 17/05' ’ '"
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sulfonato de sódio 
ou ácido
dodecilbenzeno 
sulfflnico linear a 
90%. ph (1%) 
aproximadamente 
entre 10,50 a 
11,50g/l,
aparência: pó
homogêneo 
azulado, possuir 
nível de espuma 
controlado para 
redução de 
enxagues, e 
deixar a roupa 
com aroma 
agradável, 
fabricante deverá 
ter laudos e 
certificado das 
embalagens, 
litros, embalagem 
certificada pelo 
IMETRO, 
fabricante deverá 
ter laudo ou fichas 
técnicas de 
especificação do 
produto, ficha de 
informações 
sobre a
segurança de 
produtos 
químicos, 
registros ou 
notificações l da 
legislação vigente 
no ministério da 
saúde e Anvisa 
para produtos e 
embalagens, data 
de

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQU1DAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

l

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha,
Telefone 3241 5513

79.200-000 Aquidauana -  MS 1̂<HmVesidente dafEMA.
email: fema.aquidauana@hotmail.co 'oòrwnasW/2018det7/os/20\s
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nome e registro 
do químico 
responsável com 
razão social, 
endereço e CNPJ 
do fabricante 
deverão constar 
visivelmente na 
embalagem_____
Sabonete líquido 
(gl.) 5 litros
Saco de lixo de 
100 Its, reforçado 
(fdcl 100unid.) 14 
saco de lixo 40 Its 
(c /100 unid.) 15 
sabonete liquido 
(gl.) 5 litros 16 
flanela para 
limpeza (40 x 60)
17 balde de 
plástico - 20 litros
18 fosforo longo 
8x240 para 
cozinha (240 
unidades
Saco de lixo 40 

Its (c /100 unid.)
Saco de lixo 20 Its 
(c/100 unid.)
Vassoura de 
nylon- 22 cm-com 
cerdas macias 
plástico, cabo de 
madeira com 
comprimento 
mínimo de 1,10m 
Cabo vassoura de 
nylon- 22 cm-com 
cerdas macias 
plástico, cabo de 
madeira com

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
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comprimento 
mínimo de 1,10m
Aromatizador A 
Granel Citronela - 
Citronela Tipo 
Ceilão (obtido de 
Cymbopogon 
nardus Rendle) 
consiste de
geraniol (18-20%), 
limoneno (9-11%), 
metil-isoeugenol (7- 
11%), citronelol (6- 
8%), e citronelal (5- 
15%). Tipo Java 
(obtido de
Cymbopogon 
winterianus Jowitt) 
consiste de
citronelal (32-45%), 
geraniol (11-13%), 
acetato de geranilo 
(3-8%), limoneno 
(1-4%)
Alvejante Veja 
Gold multiuso 
500ml
Vassoura de 
nylon- 60 cm-com 
cerdas macias 
plástico, cabo de 
madeira com 
comprimento 
mínimo de 1,1 Om

Fundação de Esporte do

UNID
kíb

ML

UNID

0C-02.-34-6*

Município de Aquidauana

12

12

06

e* 7 -

12

‘l b!

12

06

12

12

06

12

12

06

48

48

36
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Estudo técnico preliminar

H I
A Fundação de Esportes necessita manter limpo e organizado os prédios sob 

sua responsabilidade, ou seja, Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal. Dessa forma, faz- 

se necessária a aquisição de materiais de limpeza para atender os dois locais que 

constantemente recebem a população em geral nos diversos eventos promovidos e apoiados 

pela FEMA.

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2020 as h: min.
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mailto:fema.aquidauana@hotmail.co


%

fíÜtt
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

C.l. n° 25/2020/GAB/FEMA 

limo. Senhor
Antonio Carlos Costa Marques
Secretário Municipal de Finanças

Aquidauana -  MS, 06 de fevereiro de 2020.

1

Senhor Secretário,
A Fundação de Esportes -  FEMA, vem através deste solicitar de Vossa 

Senhoria, a aquisição de gêneros alimentícios para eventos esportivos realizados e apoiados 
pela FEMA, pelo período de 12 (doze) meses.
Objeto: o objeto dessa contratação é o registro de preço (Decreto 30/2019 art. 3o), para aquisição 
de gêneros alimentícios dos eventos esportivos realizados pela Fundação de Esporte de 
Aquidauana.
Justificativa: os itens relacionados são para consumo interno e eventos onde a FEMA os realiza 
ou apoia. Os itens de eventos são: pães, muçarela, presunto, copo descartável refrigerante e 
água. A descrição e quantidade encontram-se no anexo I desta C.l.
Local de entrega: Fundação de Esportes de Aquidauana 
Prazo de entrega: Até 3 (três) dias após a emissão da AF
Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrada da nota fiscal atestada 
no financeiro.
Nome do gestor: Plinio Valejo de Goes 
Fiscais: Henrique Brites Botelho, CPF 013.169.521-50 
José Carlos Albuquerque, CPF 542.579.211-53 
Fonte de recursos: despesas orçamentárias Fundo Municipal de Desporto Aquidauana 
Órgão: 12 
Unidade: 03 !
Funcional: 27.812.0221.2077 
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000

Certos de contar com sua habitual atenção e apoio sempre dispensados às 
nossas solicitações, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

PLINIO WALEJO DE GÓES
Diretor Presidente da FEMA 

Celular -  996520593

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

L^JO_3 /2 0 2 0  as h :l~ ^ m in .

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
emai 1: fema. aq uidauana@hotmai 1 .com



IM
Iii

iiW
ííS

íii
B

to
ai

iê
 Í

«
iW

É
ÍÍ

||^
8

Íã
l

«

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

ANEXO I -  C.l. n° 25/2020/GAB/FEMA 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM
Açúcar tipo cristal -  
cristalizado, 
sacarose obtida a 
partir do caldo de 
cana-de-açúcar 
(saccharum 
officinarum 1.): 
branco, aspecto 
granuloso fino a 
médio, isento de 
matéria terrosa, 
livre de umidade e 
fragmentos 
estranhos, 
rotulagem 
contendo, no 
mínimo. O nome 
do fabricante e do 
produto: o CNPJ 
do fabricante, o 
número do lote. A 
data de fabricação 
e a data ou prazo 
de validade. 
Embalagem de 
polietileno, 
transparente, com 
peso liquido de 2 
kg

Café puro. 03 
corações ou similar 
500g, torrado e 
moldo, procedente 
de grãos sãos. 
Limpos e isentos 
de impurezas, 
acondicionado em 
pacote__________

UNID/PCT

KG

KG

1o TRIM. 2o TRIM. 3o TRIM. 4o TRIM. TOTAL

17

16

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

* / /2020 as h: _ min.

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.co
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aluminizado, 
integro, resistente 
e vedado
hermeticamente. A 
embalagem deverá 
conter
externamente os 
dados de
identificação e 
procedência, 
número do lote 
data de fabricação, 
quantidade do 
produto, selo de 
pureza ABIC e 
atender as
especificações 
técnicas da NTA 44 
do decreto
estadual na 12.486 
de 20/10/1978. O 
produto deverá 
apresentar 
validade mínima de 
6 (seis) meses a 
partir da data 
entrega.
Embalagem 500g

Chá mate tostado, 
embalagem de 400 
g com rendimento 
de até 15 I. A 
embalagem deverá 
ser limpa, isenta de 
matéria terrosa, 
fungos ou
parasitas, livre de 
umidade e
fragmentos 
estranhos, 
resistente e não 
violada, de modo a 
garantir a
integridade do 
produto. Deverá

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana
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conter
externamente os 
dados de
identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, 
número de lote, 
quantidade do 
produto e validade 
mínima de 06 
(seis) meses após 
a data da entrega

Copo descartável 
em poliestireno, 
não tóxico, não 
reciclado, com 
capacidade de 180 
ml, na cor branca, 
embalagem com 
100 unidades, 
original de fábrica, 
responsável 
técnico, 
composição 
fabricante 
estampada 
embalagem.

do

na

Pão -  de sal, 
francês. Produto 
obtido pelo
amassamento e 
cozimento de 
massa preparada 
obrigatoriamente 
com farinha de 
trigo, sal e água, 
que se caracteriza 
por apresentar 
casca crocante, de 
cor uniforme 
castanho-dourada 
e miolo de cor 
branco-creme de

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

PCT

UNID. 100 100 100 100

10

400

UO

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

|  | / /2020 as h: min.
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Refrigerante sabor 
cola, envasado em 
garrafas pet 
reciclável de 2 
litros, classificação 
normal (marca- 
referência 
indicativa de 
parâmetro de 
qualidade: Coca- 
cola equivalente ou 
de mèlhor
qualidade. 
Refrigerante sabor 
Guaraná.
Envasado em 
garrafas pet 
reciclável de 2 
litros, classificação 
normal (marca- 
referência 
indicativa de 
parâmetro de 
qualidade; 
Antárctica, 
equivalente ou de 
melhor qualidade

UNID.

Margarina vegetal 
Doriana ou similar 
com sal. 80% de 
lipídeo, aspecto, 
cheiro, sabor e cor 
peculiares.
Deverão estar 
isentos de ranço e 
de outras

UNID.

9IiÇ

---—------------
textura e
granulação fina 
não uniforme. 
Embalado em saco 
de polietileno de 
baixa densidade, 
atóxico e de 
primeiro uso

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana
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características 
indesejáveis, 
podendo conter 
vitaminas e outras 
substancias 
permitidas. A 
embalagem deverá 
estar limpa, isenta 
de matéria terrosa, 
fungos ou
parasitas, livre de 
fragmentos 
estranhos, 
resistentes e não 
violadora de modo 
a garantir a 
integridade do 
produto. Deverá 
conter
externamente os 
dados de
identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, 
número de lote, 
quantidade do 
produto e validade 
mínima de 06 
(seis) meses a 
partir da data da 
entrega. Com 
registro no
ministério da 
agricultura 
SIF/DIPOA. 
Embalagem de 
500g. embalagem 
original do
fabricante e com 
ao menos 70% do 
prazo de validade à 
vencer na data da 
entrega.
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lua mineral s/ 
gás 500ml -  fardo 
c / 12

Muçarela fatiada- 
Sadia ou similar, 1c 
qualidade
Presunto- Sadia ou 
similar, cozido, 
sem capa de 
gordura, em peça, 
embalado a vácuo 
em saco plástico 
transparente e 
atóxico, limpo, não 
violado e
resistente, com 
rótulo ou etiqueta 
que identifique: 
categoria do 
produto, prazo de 
validade, carimbo 
do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de 
Inspeção Estadual) 
ou SIM (Serviço de 
Inspeção
Municipal)_______
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GRF

KG

KG

50 50

10

10

50

15

15

50

15

15

200

42

42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

i Estudo técnico preliminar

»

Os gêneros alimentícios são solicitados para atender a demanda interna, assim como 

os eventos promovidos ou apoiados pela Fundação de Esportes de Aquidauana, uma vez 

que a fundação possui ao longo do ano um extenso calendário esportivo e, assim, necessita 

atender funcionários, atletas e comunidade esportiva que participam dos eventos com 

alimentação.

£ i

.

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento
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Estado de Mato Grosso do Sul 
G overno M unicipal de Aquidauana 

Secretaria M unicipal de Assistência Social

Aquidauana - MS, 07 de Novembro de 2019.

Do -  Secretário Municipal de Assistência Social

Para -  Secretária Municipal de Finanças/Núcleo de Compras

i

-

Solicitamos a Vossa Senhoria, abertura do Processo Licitatório para Aquisição de 

Gêneros Alimentícios.

OBJETO: O objeto da referida licitação é a contratação de empresa especializada na 

aquisição futura de Gêneros Alimentícios, para atender esta Secretária bem como os 

Programas e Projetos Sociais, conforme descrição/especificação e quantidade relacionadas 

no anexo I, deste termo de referência.

JUSTIFICATIVA: Justificamos a necessidade da contratação para aquisição futura a fim 

de atender à demanda diária dos Programas e Projetos Sociais desta Secretaria. 

Ressaltamos que as quantidades informadas nesta licitação referem-se à estimativa de 

consumo para o período de 12 meses. É importante salientar que o material ao qual este 

objeto se refere deve apresentar qualidade e rendimento de forma similar aos das marcas 

mais conhecidas no mercado. Segue abaixo a descrição dos serviços.

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  SAS” Órgão gestor da 

assistência social que tem por objetivo, garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, 

apoiar indivíduos, famílias e comunidade no enfrentamento de situações de risco e de 

vulnerabilidades, por meio de uma rede de serviços, benefícios, programas e projetos, 

assim denominados:

SCFV URBANO (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) — O serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculo visa proporcionar o convívio familiar e 

comunitário atuando diretamente no territórios de vulnerabilidade, tendo como foco a 

oferta e atividade de convivência e socialização, com intervenções no contexto de
i , • jk ' |

vulnerabilidades sociais, de modo a prevenir situações de exclusão e risco social, 

organizado por faixa etária-crianças de 0 a 6, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; 

Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos;

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honórío Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Teie-Fax: 3240 -  1400
E-mail: dvKPVplvimemowcial<gaauidauaua.tns.gov.br - Aquidauana - CEP 79200000

iI
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Estado de Mato Grosso do Sul 
G overno M unicipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Assistência Social

PELOTÃO ESPERANÇA - Tem a finalidade oportunizar meios educacionais às crianças 

e adolescentes, em situação de risco social, oriundas de famílias no limiar da subsistência, 

para um desenvolvimento físico, intelectual e moral harmonioso, que lhes permitem 

vislumbrar um futuro mais promissor, por meio de reforço escolar assistido e prática 

desportiva desenvolvido no 9o Batalhão de Engenharia de Combate.

PATRULHA MIRIM -  Promove ações de prevenção e enfrentamento a exploração do 

trabalho infantil, orientações referentes ao uso indevido de álcool e drogas para criança e 

adolescentes usando métodos que priorizem os bons costumes;

PROJETO FLORESTINHA -  É um serviço socioeducativo, para atendimento de 40 

(quarenta) crianças e adolescentes, na faixa etária de 10 a 16 anos, que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social;

BOMBEIROS DO AMAHÃ -  O Projeto Bombeiros do amanhã do CBMMS tem por 

objetivo promover a cidadania e inclusão social as crianças e adolescentes em situação de 

Vulnerabilidade Social e fortalecer a integração entre o Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Mato Grosso do Sul e a comunidade, além de colaborar com a formação de uma 

cultura de prevenção e proteção à vida e ao meio ambiente, formando cidadão cônscios de 

suas responsabilidades e direitos perante a sociedade.

CRAS I e II (Centro de Referência de Assistência Social) - 

Possui a função de ofertar serviços e ações de proteção básica de gestão territorial da 

rede de assistência social nas áreas de vulnerabilidade social, promovendo a organização e 

a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele 

envolvidos;
j i
CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). É um programa 

responsável pela oferta de orientação e apoio especializados e continuados a indivíduos e 

famílias com seus direitos violados;

PROJETO ABRAÇO -  É um projeto responsável pela execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto no âmbito do município;

CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher vítima de Violência). É o

programa responsável pelo acompanhamento e prevenção à violência contra mulheres; 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO -  Serviço de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes em rompimento total de vínculos familiares;
Secretaria de Assistência Social 

Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 
Tele-Fax: 3240 - 1400

E-maih drarovhimemtfMcial@Muidauana.mii.guv,br - Aquidauana • CEP 79200-000
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Estado de Mato Grosso do Sul 
G overno M unicipal de Aquidauana 

Secretaria M unicipal de Assistência Social

GERAÇÃO DE RENDA -Núcleo responsável pela oferta de cursos profissionalizantes, 

de aprimoramento e horta comunitária;

CASA DO TRABALHADOR -  Programa responsável pela oferta de vagas de emprego 

e cadastro de mão-de-obra do município;

CONSELHO TUTELAR -  É o órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos

da criança e do adolescente".

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -  PBF. É um programa de transferência direta de 

renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o 

País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. 

CONSELHOS MUNICIPAIS -  São espaços públicos de composição plural e paritária 

entre governo e sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja função é 

formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - Contribuir para um processo de 

envelhecimento ativo, saudável e autônomo, assegurando espaço para encontros das 

pessoas idosas e intergeracionais de modo a promover a convivência comunitária e familiar 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo social; 

COORDENADORIA DA JUVENTUDE -  Tem por finalidade articular e contribuir com 

as políticas públicas destinadas ao público jovem, com vistas a garantir a integração e a

participação do jovem no processo social, econômico e cultural do município.
‘

FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIO: Da estimativa dos valores da 

dotação orçamentária para aquisição do objeto serão oriundos da seguinte dotação 

orçamentária:

Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos Programas e 

Projetos Sociais

Projeto / 

Atividade

2.054 Manutenção dos Programas e 

Projetos Sociais

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
Eniail: dcscnvuMinentusQCÍal@auuiJauana.rus.L'uv.lH • Aquidauana • CEP 79200-000
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Estado de Mato Grosso do Sul 
G overno M unicipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Assistência Social

Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos Programas e 

Projetos Sociais

Projeto

Atividade

/ 2.054 Manutenção dos Programas e 

Projetos Sociais

Elemento

Despesa

de 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo

i
Elemento

Despesa

de 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0082 Material de Consumo

Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos Serviços de 

Proteção Básica

Projeto / 

Atividade

2.055 Manutenção dos Serviços de 

Proteção Básica

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo

1
Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De

•
Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos Serviços de

Proteção Especial



Estado de M ato Grosso do Sul
G overno M u n ic ip a l d e  A qu idauana

Secretaria M unicipal de Assistência Social

Projeto / 

Atividade

2.056 Manutenção dos Serviços de 

Proteção Especial

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo

Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos

Projeto / 

Atividade

2.057 Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo

LOCAL DE ENTREGA/PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues 

de forma parcelada conforme documento autorizativo para tal solicitação, e entregues,i
conforme descrita na tabela em anexo:

PÃO FRANCÊS: ENTREGA DIÁRIA NOS SEGUINTES ENDEREÇOS

Item Programa/Projeto Entrega/Horário

01 UNIDADE PROVISÓRIA DE 

ACOLHIMENTO (Rua Jorge Bodstein 

n° 1000 -B . Alto).

Telefone: 3241-6041 

E-mail:

Segunda a Segunda ás 6:00h.

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mall: dm.-íiml«.inentQSQeial<g’aguidauana,ii)s,gw.br • Aquidauana - CEP 79200-000
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Estado de Mato Grosso do Sul 
G overno M unicipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Assistência Social

casalaraquidauana@gmail.com

02 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO 

IDOSO ( R. Duque de Caxias 2111 -  B. 

Alto.

E-mail: casaidoso(55outlook.com 

3241-4950

Segunda a Sexta ás 6:30h.

03' * ' PELOTÃO ESPERANÇA

9o bec 
Telefon

Segunda a Sexta ás 6:30h.

04 SCFV-Urbano - Rua: Bichara 

Salamene, N°. 2259 -  Bairro: Serraria.

Segunda a Sexta ás 6:20h.

05 PATRULHA MIRIM 

Quartel da polícia militar

Segunda a Sexta às 6:30h

06 BOMBEIROS DO AMAHÃ 

Quartel do bombeiro

FRUTAS E VERDURAS ENTREGA SEMANAL

Item Local da entrega Entrega/Horário

01
1 ; «

Diretamente na Secretaria de 

Assistência Social, sito a rua: 

Honório Simões Pires n° 618 -  Vila 

Cidade Nova Aquidauana-MS.

Segunda a Sexta das 7:30h às 

12:30h.

LATÍCINIOS ENTREGA SEMANAL

Item Local da entrega Entrega/Horário

0. Diretamente na Secretaria de 

Assistência Social, sito a rua:

Segunda a Sexta das 7:3Oh às 

12:30h.

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: dcsenvolvimento8odal@aauiJauana.ms.gov.br- Aauidauana - CEP 792004)00

mailto:casalaraquidauana@gmail.com
mailto:dcsenvolvimento8odal@aauiJauana.ms.gov.br


Estado de M ato Grosso do Sul
G overno M u n ic ip a l d e  A qu idauana

Secretaria M unicipal de Assistência Social

Honório Simões Pires n° 618 -  Vila 

Cidade Nova Aquidauana-MS.

Demais produtos diretamente na Secretaria de Assistência Social, sito a rua: Honório 

Simões Pires n° 618 -  Vila Cidade Nova Aquidauana-MS.

O prazo para entrega é de até 05 (cinco) dias após a solicitação, exceto o pão que a entrega 

é diária.

Todas as despesas de transporte, frete, carregamento, descarregamento, e outros custos 

decorrentes desta licitação, correrão por conta exclusivos da contratada.

PRAZO DE PAGAMENTO: Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato, no 

prazo, em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceites dos produtos, mediante a 

comprovação, pelo (s) Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações 

para:

-  Certificado de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal relativo a 

cada pagamento realizado,

-  Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos 

Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado,

-  Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado.

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:

Fiscal: Jesus Arruda de Jesus CPF: 0358.215.381-41 

Gestor: Marcos Ferreira Chaves de Castro 029.648.771-65

Atenciosamente,

Marcos Ferreira Chaves de Castro 

Secretário Municipal de Assistência Social

I

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
Emiaíl: iksenvoivimeiitosodal@aauidauana.tns.eov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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Estado de Mato Grosso do Sul 
G overno M unicipal de Aquidauana 

Secretaria M unicipal dc Assistência Social

TEM ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE

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

Kg 200

2. ADOÇANTE - ADOÇANTE D1ETÉTICO - adoçante 
dietético, apresentação: líquido, tipo: com edulcorantes 
artificiais, sacarina sódica e ciclamato de sódio, forma 
fornecimento: 85g

Unidade 20

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

Pacote

9j

1100

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

Caixa 50

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

Unidade 150
•‘*í?4 Ç

6. CHA SABOR CAMOMILA - Caixa com 20(vinte) 
saches, de 11 g Unidade 40

7. CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA - Caixa com 
20(vinte) saches, de 1 lg Unidade 50

8. CHÁ SABOR HORTELÃ - Caixa com 20(vinte) 
saches, de 11 g Unidade 100

9. CHOCOLATE GRANULADO - Embalagens 150 g
...............  -- 'd 4 .----

Unidade 30

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, ó 18 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
&ntail: de.sen\-oU-imci\msocial@auuidau.-ina.ms.guv.br • Aquidauana - CEP 79200-000


