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10.

1

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

Kg 60

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

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

Unidade 200

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

Pacote
r  )

100

I4. | CANELA EM PÓ - proveniente de cascas sãs, limpas 
e em forma de pó fino, acondicionado em saco de 
polietileno, integro, antitóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 
extemamente os dados de identificação e procedência, 
número de lote, data de fabricação, qunairdade de 
produto e apreentar validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega na unidade requisitante, de 
acordo com RDC n° 276/2005. Embalagem com 30g.

Pacote

; 1 

30

15.

í

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 0 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 ON O O
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CARNE DE 1“ EM BIFE, RESFRIADA, COM NO 
MÁXIMO 20% DE GORDURA NO SEU TOTAL, 
LIVRE DE APARAS, ASPECTO FIRME, NA COR 
VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO OU 
MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADAS 
EM EMBALAGENS de 1 a 15 kg (conforme solicitado 
pelo município), com ao menos 70% do prazo de 
validade à vencer na data da entrega.

KG 800

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

Unidade 20

18. DOCE DE LEITE - embalagem pote 200 G Unidade 80
19. ERVA DOCE - Embalagem com 40 gr Unidade 30
20. ERVILHA EM CONSERVA - Valor Nutricional 

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

Unidade
(lata) 60

21. ERVILHA EM CONSERVA - sache. Valor 
Nutricional (porção de 130g): Vcal. -  107 Kcal, Carb. 
-  23g, Prot. -  2,7g, Fibra alimentar -l,2g, Gordura 
Total - 0,7g.*VD = Valores Diários com base em uma 
dieta de 2000 Kcal. Embalagem sachê de 200 gr.

Unidade 200

ERVA MATE - EMBALAGEM 500G Unidade
23. EXTRATO DE TOMATE, simples concentrado, 

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

Unidade 700

24. FARINHA PARA KIBE - grãos limpos, aspecto 
granuloso, fino e processado. Embalagem de 500gr Unidade 70

25.

Ã

FARINHA DE ROSCA - seca, fina ligeiramente 
torrada, de cor amarelada,isenta de sujidade, produto 
em conformidade com Resolução RDC N° 26, de 
22/09/2005, Embalagem de 500gr.

Unidade 30

26. FARINHA DE AVEIA -  isenta de mofo, livre de 
parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em 
embalagens de 200g, atóxica, resistente e 
hermeticamente vedada. Prazo de validade de 10 meses 
a contar a partir da data de entrega.

Unidade

1
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27. FEIJÃO -  preto Tipo 1, novo, de primeira qualidade, 
constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de 
grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, 
resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de 
entrega.

Unidade

Oo<N

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

Unidade 160

29. Leite de coco -200 ml Leite de coco - leite de coco 
natural integral concentrado isento de sujidades, 
parasitas, larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios. Acondicionado em vidros apropriados com 
500 ml, embalados em caixas de papelão limpas, 
integradas e resistentes. A embalagem deverá conter 
extcmamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de 
validade. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a 
partir da entrega do produto

Unidade 100

30.
i
i

LINGUIÇA, bovina, SADIA OU SIMILAR, resfriada, 
cru e curada obtida exclusivamente de carne bovina, 
adicionada de gordura bovina e ingredientes. Deve 
apresentar odor, cor e sabor característico. Embalagem 
em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de 
plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que 
identifique: categoria do produto, prazo de validade, 
carimbo do S1F (Serviço de Inspeção Federal), SIE 
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal).

KG 500

31. LINGUIÇA CALABRESA- SADIA OU SIMILAR, 
CARNE SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE 
SEPARADA DE AVE, GORDURA SUÍNA, ÁGUA , 
PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, SAL, 
AÇÚCARES, ESPECIARIAS NATURAIS 
(PIMENTA VERMELHA, ALHO, CEBOLA, 
PIMENTA), embalagem original do fabricante e com 
ao menos 70% do prazo de validade à vencer na data 
da entrega.

KG 100

32.

i

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

KG 200
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MACARRAO -  tipo parafuso, tipo 1, produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina 
enriquecida de ferro e ácido fólico, podendo conter 
ovo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas.
As massas ao serem postas na água não deverão turvá- 
las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou kg 
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._____________________
Maça nacional selecionada, tamanho uniforme de 135 
a 150gr cada._______________________________
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__________ _________________________
MASSA ALIMENTÍCIA - tipo seca pré-cozida, 
FORMATO LASANHA, cor amarela, obtida pelo 
amassamento da farinha de trigo especial, ovos, água e 
demais substâncias permitidas, isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade 
máxima 13%, acondicionada em saco plástico 
transparente, atóxico com 500 gramas. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto
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____________________

kg

Unidade

Unidade

Pacote

800

300

150

150

120

i  .>
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38. MILHO VERDE -  em conserva, grãos inteiros 
selecionados (mínimo de 98% de milhos inteiros), cor 
e textura apropriada ao produto, sabor e odor próprios 
dos ingredientes, uniformidade de tamanho e formato, 
envazados praticamente crus, reidratados ou pré- 
cozidos imersos ou não em líquido de cobertura 
apropriada submetido a processo tecnológico adequado 
antes ou depois de hermeticamente fechados. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante 
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 
a data de fabricação e a data ou prazo de validade e 
tabela nutricional. Embalagem Sache 200g.

Unidade

Oo

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

Unidade 100

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

Unidade 100

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

kg 200

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

Tele-Fax 3240 - 1400
E-mail: dcH-im7lviuiciitu8ocial@auuidaiiaiia.nis.gov.br ■ Aquidauana • CEP 79200000

i



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

Secretaria Municipal de Assistência Social

42. 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 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 S1F e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade 
mínima de 90 dias

kg 200

!j

43. SARDINHA em Conserva de Azeite ou Óleo 
Comestível: Latas de peso liquida de 250g e peso 
drenado de 165g. Ia Qualidade.

Unidade
(lata) 140

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

kg 500

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

Kkg 200

j

46. TEMPERO sem Pimenta em Pasta a base de Alho: 
Pacote ou pote Plástico, atóxico de lkg. Ia Qualidade Unidade 140
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Estudo Técnico Preliminar

Aquidauana, 07 de Novembro de 2019.

I ; 1 }

O Quantitativo de materiais gêneros alimentícios. Foi baseado através estimativa de 

consumo para o período de 12 meses. O serviço visa suprir a demanda diária dos Programas 

e projetos Sociais bem como esta secretaria, Sendo assim faz-se necessária a referida 

contratação.

A contratação para aquisição de gêneros alimentícios, por ser mais conveniente a aquisição 

de bens, com previsão de entregas parceladas e em conformidade ao Art. 3o do Decreto 

Municipal n° 30/GAB/2019, se enquadra nos Incisos II e III do referido Decreto.

Marcos Ferreira Chaves de Castro 

Secretário Municipal de Assistência Social

y
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ANEXO II - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
Item Descrição unidade quantidade

{  f 

1.

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

pc 120

2.

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

pc 1500

3.

:

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

pc 200

4-

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

un 300

5.

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

un 700
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6.

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

sc

| )

300

i«
7.

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

oC
L 500

8.

GELATINA EM PÔ - 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 liquido de 30g a 40g. 
- Marca: CAMP

cx 1000

9.

LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g - rico em ferro, zinco, vitamina C, A, D e 
cálcio, matéria de gordura igual ou maior que 26,0%, umidade máxima 
3,5%. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais. 
Acondicionado em embalagem laminada de 400 gramas. - Marca: DANKY

f

un 400

!

10.

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

| p

PC

: |

1000

Secretaria de Assistência Social 
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Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: ikscDVolumentosodal@acmidauana.i]\s.irov.l'r - Aquidauana - CEP 79200000
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11.

MACARRÃO CONCHINHA 500g - tipo conchinha, tipo 1, produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum 
e/ou sêmola/semolina enriquecida de ferro e ácido fólico, podendo conter 
ovo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água 
nâo 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 liquido de 500 g. - 
Marca: DALLAS

PC 200

12.

MILHO VERDE EM CONSERVA 2Kg - em conserva, grãos inteiros 
selecionados (mfnimo de 98% de milhos inteiros), cor e textura apropriada 
ao produto, sabor e odor próprios dos ingredientes, uniformidade de 
tamanho e formato, envazados praticamente crus, reidratados ou pré- 
cozidos imersos ou não em liquido de cobertura apropriada submetido a 
processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente 
fechados. Rotulagem contendo, no mfnimo, 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 liquido de 2 kg. - Marca: BONARE

LATA

_ t j

150

13.

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

UN 1000

14.

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

UN 100

15.

VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO 750ml - de vinho tinto ou 
branco. Produto natural fermentado acético simples, isenta de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, 
material terroso e detritos de animais e vegetais. Rotulagem contendo, no 
mfnimo, 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 viníla) com peso liquido de 750 ml. - 
Marca: GALO

UN 200

Secretaria de Assistência Social 
Rua Bonório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 
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CARNE BOVINA MOlDA - tipo músculo, sem osso, molda, fresca, 
congelada, com temperatura de -12° a -18°C, de segunda qualidade, obtida 
através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve 
apresentar odor e sabor característico, cor vermelha brilhante ou púrpura. 
O percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, 
intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com rótulo ou etiqueta que 
identifique: categoria e característica do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 
Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). Marca: BURITI

16. kg 1200

17.

CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRO - sem osso, cortado em 
cubos 1x1, obtida através do abate de animais sadios, não podem ter 
manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, 
nem larvas. Deve apresentar odor, cor e sabor característico. 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). - Marca: CHARQUE PANTANEIRO

kg 700

18.

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

1000

Secreta» NumapBt de A m têm Sacui
fHfHitt xmm m ?
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Aquidauana - MS, 07 de Novembro de 2019.

Do -  Secretário Municipal de Assistência Social

Para -  Secretário Municipal de Finanças/Núcleo de Compras

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

Material de Limpeza, Higiene, EPI Embalagens, Descartáveis entre outros.

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

aquisição futura de material de limpeza, higiene, EPI embalagens descartáveis entre outros, 

para atender esta Secretaria e os Programas e Projetos Sociais, conforme 

descrição/especificação e quantidade no anexo I, deste termo de referência. 

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

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

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

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

objeto se refere deve apresentar qualidade e rendimento das marcas mais conhecidas no 

mercado. Segue abaixo a descrição dos serviços:

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  SAS” Órgão gestor da

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

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

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

assim denominados:

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

convivência e fortalecimento de vínculo visa proporcionar o convívio familiar eÁ ;
comunitário atuando diretamente no territórios de vulnerabilidade, tendo como foco a 

oferta e atividade de convivência e socialização, com intervenções no contexto de 

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

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

Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos;
Secretaria de Assistência Social 

Rua Honórlo Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 
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PELOTÃO ESPERANÇA - Tem a finalidade oportunizar meios educacionais às crianças 

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

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

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

desportiva desenvolvido no 9o Batalhão de Engenharia de Combate.

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

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

adolescentes usando métodos que priorizem os bons costumes;

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

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

situação de vulnerabilidade social;

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

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

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

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

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

suas responsabilidades e direitos perante a sociedade.

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

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

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

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

envolvidos;

CREAS (Centro de Referência Especializado dc 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 
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GERAÇÃO DE RENDA -  Núcleo responsável pela oferta de cursos profissionalizantes, 

de aprimoramento e horta comunitária;

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

e cadastro de mão-de-obra do município;

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

da criança e do adolescente".

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

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

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

CONSELHOS MUNICIPAIS -  São espaços públicos de composição plural e paritária 

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

formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - Contribuir para um processo de 

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

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

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo social; 

COORDENADORIA DA JUVENTUDE -  Tem por finalidade articular e contribuir com 

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

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

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

dotação orçamentária para aquisição do objeto serão oriundos da seguinte dotação 

orçamentária:

„  - llo’ j •< - mi 3,s* ;*

m

Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De
%.. • f Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos

Programas e Projetos

!
Sociais

Projeto 1 2.054 Manutenção dos

Secretaria de Assistência Social 
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 
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Atividade 5rogramas e Projetos 

Sociais

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 VIaterial de Consumo 

—

Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos 

Programas e Projetos 

Sociais

Projeto / 

Atividade

2.054 Manutenção dos 

Programas e Projetos 

Sociais

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0082 Material de Consumo

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

E-uail; i

Secretaria de Assistência Social 
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Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos Serviços de 

Proteção Especial

Projeto / 

Atividade

2.056 Manutenção dos ; Serviços de 

Proteção Especial

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo

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
i
j

LOCAL DE ENTREGA/PRAZO DE ENTREGA: LOCAL DE ENTREGA: Os 

produtos deverão ser entregues conforme documento autorizativo para tal solicitação, e 

entregues diretamente na secretaria, sito a ma Honório Simões Pires - 618 -  Vila Cidade
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LOCAL: DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues conforme documento

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

PRAZO DE ENTREGA: 0  prazo para a entrega dos materiais será de 05 (cinco) dias após 

a solicitação.

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

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

(s) Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações para:

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

cada pagamento realizado,
I

-  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.

autorizativo para tal solicitação, e entregues diretamente na secretaria, sito a rua Honório

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:

Fiscal: Rubens Jesus Arruda CPF: 035.215.381-41 

Gestor: Marcos Ferreira Chaves de Castro 029.648.771-65

Atenciosamente,

Marcos Ferreira Chaves ae Castre
Secretário Municipal de Assténcia Social 
FREFEITURA HUSSCiPAL DEAPD&UMA-IC

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Secretário Municipal de Assistência Social

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

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: dcsenvul\imcnRisocial@aguiJauana.ms.EW.I)r • Aquidauana - CEP 79200000
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

Anexo de quantidade e descrição de materiais de limpeza e Higiene Pessoal

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE

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

Pc 150 /

2. Água sanitária - composição: hipoclorito de sódio e água; princípio 
ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo: 2,0 a 2,5% p/p.(21ts) Un 9 0 0 ^

1

1
3.

i

Álcool etílico, líquido, embalagem plástica com 1000 ml, 92,8° 
inpm, uso doméstico, pronto para uso, original de fábrica, 
embalagem lacrada, com registro no ministério da saúde, validade 
e informações do fabricante estampas no rótulo do produto.

Un

Ji

2 0 0 /

4.

jf

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

Lit OO 0 'X
\

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

Un 0 0 \

6- Aparelho de barbear tipo lâmina descartável material lâmina de aço 
com 2 lâminas cabo de platico anatômico com estrias de borracha 
com fita lubrificante.

Un 80 /

7. Avental para merenda de napa & 0 t f ! Un 30

8. Balde de plástico - 20 litros 'd q Un 30

9- Balde de plástico - 30 litros ,); Un 30

10.
j V I !

Barragem (veneno), concentrado emulsionável contendo alfa- 
ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)- 
ciclopropano carboxilato (cipermetrina).

Frasco 30

11. Bobina picotada de saco plástico - 5 kg (c/ 500 unid) Un 40

1 12. Borracha para panela de pressão de 7 litros Un 40

#
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Borracha para panela de pressão, borracha de vedação para panela 
de pressão de capacidade de 4,5 litros

I

Un

KMlm
■ '• n» kl •*a ", *-lo

40

t z

14. Bota de pvc injetado cano medio, cor branca femenino, forro 
interno em poliester, antiderrapante de facil limpeza e higienização, 
com ca, diversos tamanhos.

Par
•

50

|

I

r

0 -

15. Brilha alumínio (500 ml) Un 200

í

16. Capa p/ chuva - cores: amarela, azul, fumê e transparente; 
tamanhos: g e gg; especificações: capa de segurança com capuz, 
confeccionada em tela de poliéster revestida de pvc em uma das 
faces, fechamento frontal por meio de quatro botões plásticos de 
pressão, e costuras por meio de solda eletrônica.

Un 50

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

Un 200

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

Un 100

19. Cesto de lixo d pedal 181 Un 30

20. Cesto de lixo plástico com tampa e pedal 50 Un 30

21. Cesto de lixo, 20 litros com tampo Un 30

22. Cesto para lixo com capacidade para 100 litros telado Un 8

23. Chupetas Un 50
24. Coador de pano p/ café (grande) Un 80

25. Colher de sobremesa descartável - pct c/100 unid. Un 50

26. Colher descartável p/ refeição, pct c/ 50 unidades Un 50
27. Condicionador de cabelo p/ adulto 350ml Un 100
28. Condicionador infantil para cabelos normais, contendo 500ml 

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

Un 130

29.
1 : •
<|

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

Pc 300

30. Copo descartável em poliestireno, não tóxico, não reciclado, com 
capacidade de 50 ml, na cor branca, embalagem com 100 unidades, Pc 200 \

-i-j
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original de fábrica, responsável técnico, composição do 
fabricanteestampada na embalagem.

31. Corda p/ varal, nylon, pct d lOm Un 40
32. Cotonetes - com astes plásticas flexíveis, o algodão deverá 

apresentar: aspecto homogêneo e macio, inodoro, cor branca, com 
no mínimo 75 unidades.

Cx 50

33. Creme de pentear para adulto 300ml Un 70
34.

jI

Creme dental - em pasta, com 180g, proteção anticáries com micro- 
partículas de cálcio e flúor, composição: carbonato de cálcio, água, 
sorbitol, laurilsulfato de sodio, monofluorofosfato de sódio, sabor, 
goma de celulosa, pirofosfato tetrasodio, silicato de sódio, sacarina 
sódica, metilparabeno, propilparaben, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com a especificação dos 
componentes, informações do fabricante e registro no ministério da 
saúde estampado na embalagem.

Un 120

35. Creolina 500ml Un 30
36. Desinfetante (embalag. Cf 2 lts) - germecida, pronto uso, original 

do fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na embalagem.

Fras 600

37. Desodorante antitranspirante aerosol masculino 150ml 3 iW Un 70

38. Desodorante antitranspirante aerosol 150 ml feminino ir Un 70

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

Un 800

40. Enxaguante bucal infantil 250ml - Un 25

41. Escova de cabelo para adulto Un 20

42.

' í

Escova de dente macia - cabo emborrachado, cerdas macias, a 
rigidez das cerdas da escova esteja de acordo com a portaria cita a 
metodologia descrita na norma internacional iso 8.627, de 01 de 
outubro de 1987 -  stiffness of the tufted area of tooth-brushes 
(rigidez da área encerdada de escovas de dente).

Un 130

43. Escova de lavar roupa Un 40

44.|
j

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

Un

§

40

45., Espanador naylon Un 30

46. Esponja de aço (pct. C/ 8 unid) Pc 250

! f t
í ■
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47. Esponja dupla face- pacote com 3 unidades, de fibra sintética, para 
uso geral de limpeza, medindo 7cm x llcm x 2,2cm, com 
informações da composição e fabricante em embalagem original.

Pc 130

48. Esponja para banho / infantil Un 50
49. Esponja para banho, de espuma poliuretana e fibra de poliester com 

talco, anti alérgico, formato oval, com dupla face, sendo uma mais 
aspera, medindo aproximadamente 13x9  cm.

Un 30

50. Filme rolo 30 metros Rolo 50

51. Filtro para café n° 103 cx com 30 filtros Un 100

52. Fio de naylon para varal com 10 metros Un 15

53. Flanela para limpeza (40 x 60) Un 200
54. Fosforo longo 8x240 para cozinha (240 unidades) Fd 150
55. Fralda descartável "exg", pct. C/ 42 unid. pct 100

56. Fralda descartável "m", pct. C/ 54 unid. Pct 100
57. Fralda descartável (m) Pc 40
58. Fralda descartável infantil tam g c/ 22 unid Pct 150
59. Fralda descartável tamanho extra g c/ 7 unidades- fralda descartável 

infantil para crianças acima de 12 kg, formato anatômico de cintura 
ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 
elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento interno 
deverá ser confeccionado de polpa de celulose e gel ultra- 
absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidas entre si, 
fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento 
durante o uso e barreira antivazamento impermeáveis nas laterais. 
Ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresnetar 
superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro 
defeito prejudicial ao seu uso. O revestimento externo deverá ser 
confeccionado em plástico apropriado, do tipo filme polietileno, 
com espessura, flexibildade e resistência adequadas. Ser dotada de 
faixa multi ajustável de duas tiras adesivas (abre/fecha), 
devidamente impregnada de substâncias aderentes antiarlérgica, 
possuindo nas extremidades pequenas dobraduras que permitam 
preservar suas adesividade e o fácil manuseio. Apresentar nome e 
crq ou crf do responsável, certificado de registro do ministério da 
saúde, data de fabricação e validade do produto impressa e visível 
em cada pacote. Embalagem plástica resistente e original do 
fabricante.

Pc o

60. Fralda descartável tamanho g pacote c/ 8 unidades-fralda 
descartável infantil para crianças de 9 a 12kg, formato anatômico 
de cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência

Pc 50 \
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com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento 
interno deverá ser confeccionado de polpa de celulose e gel ultra- 
absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidas entre si, 
fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento 
durante o uso e barreira antivazamento impermeáveis nas laterais. 
Ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresnetar 
superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro 
defeito prejudicial ao seu uso. 0  revestimento externo deverá ser 
confeccionado em plástico apropriado, do tipo filme polietileno, 
com espessura, flexibildade e resistência adequadas. Ser dotada de 
faixa multi ajustável de duas tiras adesivas (abre/fecha), 
devidamente impregnada de substâncias aderentes antiarlérgica, 
possuindo nas extremidades pequenas dobraduras que permitam 
preservar suas adesividade e o fácil manuseio. Apresentar nome e 
crq ou crf do responsável, certificado de registro do ministério da 
saúde, data de fabricação e validade do produto impressa e visível 
em cada pacote. Embalagem plástica resistente e original do 
fabricante.

j

61.

' *

Fralda descartável tamanho m pacote com 8 unidades-fralda 
descartável infantil para crianças de 7 a 9 kg, formato anatômico 
de cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência 
com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento 
interno deverá ser confeccionado de polpa de celulose e gel ultra- 
absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidas entre si, 
fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento 
durante o uso e barreira antivazamento impermeáveis nas laterais. 
Ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresnetar 
superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro

i JM.

defeito prejudicial ao seu uso. 0  revestimento externo deverá ser 
confeccionado em plástico apropriado, do tipo filme polietileno, 
com espessura, flexibildade e resistência adequadas. Ser dotada de 
faixa multi ajustável de duas tiras adesivas (abre/fecha), 
devidamente impregnada de substâncias aderentes antiarlérgica, 
possuindo nas extremidades pequenas dobraduras que permitam 
preservar suas adesividade e o fácil manuseio. Apresentar nome e 
crq ou crf do responsável, certificado de registro do ministério da 
saúde, data de fabricação e validade do produto impressa e visível 
em cada pacote. Embalagem plástica resistente e original do 
fabricante.

Pc i 50

62. Fralda infantil descartável tam p c/ 26 unid Pc 150

63. Funil plástico médio Un 30

64. Garfo descartável p/ bolo - (pct. C/ 50 unid). Pc 110

65. Garfo descartável para refeição (pct. C/ 50 undades) Pc 60
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66. Garrafa térmica de inox 1,800 litros Un 30

67. Guardanapo de papel descartável-24x22cm, embalagem com 50 
unidades, extra branco, 100 fibras naturais, folha simples de alta 
qualidade, acondicionado em embalagem plástica transparente, 
original do fabricante, contendo informações do fabricante e da 
composição do produto.

Pc 300

68. Inseticida 300 ml spray Un 50

69. Lenço umedecido balde 450 unidades Balde 40

70. Limpa vidro, liquido, incolor/azul, frasco com gatilho, a 
embalagem devera conter extemamenteos dados de identificação, 
procedência, numero do lote, validade e n° registro ministério da 
saude, 500ml

Un 50

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

Un 250

72. Lisoforme 500ml Un 30

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

Un 20

74. Lixeira para copo descartável 180ml °l/i- 22 Un 20

75. Lixeira para copo descartável 50ml ^  2 ? Un 20

76. Lustra móveis-500 ml,produto com silicone, fragância suave, 
registro na anvisa, validade mínima de 12 meses a contar da data 
da entrega.

Un 60

77. Luva para limpeza, borracha de latex natural, cano medio, 
revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante, 
abnt nbr 13393, com ca, diversos tamanhos

Par 80

78. Luvas plásticas- descartável para cozinha, embalagem com 100 
unidades, original de fábrica. Pc 30

79. Mamadeira 250 ml com bico de silicone Un 30
80. Mangueira para jardim com 30 metros Un 10
81. Mangueira para jardim de 50 metros Un 10
82. Máscara descartável de tnt com elástico - ( pacote com 100 

unidades) Pc 30

83. Pá para lixo com aparador em metal, medindo aproximadamente 
20x5 cm e cabo em madeira medindo no mínimo 50 cm. Un 30

84. Pacote de veneno em pó para cupim pacote com 1 kg Pct 50 \
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85. Palha de aço com 14 unidades Un 100

86. . Palito p/ algodão doce c / 100 unid. Pc 50

87. Pano perfex 60 x 33cm com 5 unidades Pc 50

88. Pano de chão ( saco alvejado) medindo 60 x 80 Un 300

89. Pano de copa (40 x 66 cm), em algodão. Un 110

90. Pano de prato atoalhada 100% algodão, medindo aproximadamente 
46x68 cm, com selo contendo a composição e informações 
fabricante

Un 110

91. Papel alumínio - dimensão: 7,5cm; comprimento: 30 m. Pc 40

92. Papel higiênico folha dupla 60mt pct com 04 rolos, papel branco. Fd 550

93.

i

Papel toalha interfolha fardo com 5 pacotes de 1000 
O papel toalha descartável é um produto feito de celulose e serve 
para o mesmo propósito de toalhas convencionais, tais como a 
secagem das mãos, limpeza de vidros e até mesmo para absorver 
líquidos. Os papéis toalhas são descartáveis, evitando assim o 
acúmulo de germes.

Un ;i 30

94.
{

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

Pc 110

95. Pente para piolho Un 20

96. Pente plástico-tamanho m, com dentes ondulados e cabo com 
suporte de borracha. Un 20

97. Pilha palito alcalina pct com 8 unidades Pct 20

98. Pomada de assadura- 40 g, produto dermatologicamente testado, 
original de fábrica, com data de fabricação e prazo de validade 
estampados na embalagem.

Un 20

99. Prato descartável 18cm, branco, pct c / 10 unid. Pc 300

100. Prato descartável pequeno para bolo - pct c/10 und. Un 200

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

Un 50

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

Un 20

103. Refil para rodo - 40 cm - rodo 2000 3% . Un 50

104. Refil para rodo - 60 com - rodo 2000 Un 50
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105. Registro de botigão de gás com mangueira - aprovado pelo imetro

1 regulador de gás. Acompanha: 80 cm de mangueira e 2 
abraçadeiras.
Indicado para regular a pressão de saída em botijões de até 13 kg. 
Uso doméstico. Jamais utilizar qualquer tipo de ferramenta para 
apertar a borboleta. Validade 5 anos. 
Pronto para a instalação, pois acompanha 80 cm de mangueira e 2 
abraçadeiras 02 J 3  0 6

Un

1 h i  

30

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

Un 20

107. Rodo 2.000 em aço 40 cm Un 30

108. Rodo 2.000 em aço 60 cm Un 30

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

Pc 250
1 1

110. 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 90%. Ph (1%) 
aproximadamente entre 10,50 a 1 l,50g/l, aparência: pó homogêneo 
azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de 
enxagues, e deixar a roupa com aroma agradável. Fabricante devera 
ter laudos e certificado das embalagens. Litros, embalagem 
certificada pelo imetro, fabricante devera ter laudo ou fichas 
técnicas de especificação do produto, ficha de informações sobre a 
segurança de produtos químicos, registros ou notificações da 
legislação vigente no ministério da saúde e anvisa para produtos e 
embalagens. Data de fabricação, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e cnpj do fabricante 
deverão constar visivelmente na embalagem.

Kilo 500

i  "  i

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

Un 200

rs

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

Tcle-Fax: 3240-1400
E-mail: di:s£m:olsinicmoK)dal@aauidanana.ms.eov.l)r - Aquidauana - CEP 79200-000 ^  ^  j-’ 

i !



■
■

Estado de Mato Grosso do Sul 
Governo M unicipal de Aquidauana 

Secretaria M unicipal de Assistência Social

112. Sabonete em barra 90gr infantil- com glicerina, fragrância diversas, 
para uso infantil, acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com registro no ministério da saúde, informações do 
fabricante e composição estampada na embalagem

Un 200

113. Sabonete líquido (gl.) 5 litros Gl 20

114.: Sabonete líquido 200mi Un 30

115. Saco de lixo 40 lts ( c /100 unid.) Fd 100

116. Saco de lixo 501, medindo 60x70cm, embalagem com 100 unidade 
pct

Pc 120

117. Saco de lixo reforçado - 1001 (fd c / 100 unidades) Fd 120

118. Saco de lixo reforçado - 601 (fd c / 100 unidades) Fd 100

119. Saco plástico transparente 82 x 49 c / 100 Un 15

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

Un 50

121. Saquinho plástico p/ hot dog-características: produzido em 
polietileno e pigmentos atóxicos, conteúdo da embalagem: 50 unid, 
dimensões: 20 cm de largura e 12 cm de comprimento.

Pc 300

122. Saquinhos de papel p/ pipoca: papel liso, conteúdo 50 unid, 
dimensões cada: 13cm de altura e 7,5 e 13 cm de largura. Pc 150

123. Shampoo 500ml neutro Un 80

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

Un 80

125. Soda cáustica de 1 kg Un 30

126. Talco infantil - branco, perfumado e antialérgico, acondicionado 
em embalagem de 200 g Un 50""

127. Talco p/pés canforado lOOgr Un 50

128. Touca para cabelo, descartável, de tnt, selo com informação do 
fabricante e da composição do produto. Pacote com 100 unidades. Pc 10

129. Vassoura de nylon- 22 cm- com cerdas macias plástico, cabo de 
madeira com comprimento mínimo de l,10m. Un 50

130.
1

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.

Un 50

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

Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mait: dttsmvhimsittflsusial^gaultlaiiuiana,ntiugtfy.br • Aquidauana - CEP 19200-000
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Estudo Técnico Preliminar

Aquidauana, 07 de Novembro de 2019.
J ií  . . I
O Quantitativo de materiais de limpeza. Foi baseado através estimativa de consumo para o 

período de 12 meses. O serviço visa suprir a demanda diária dos Programas e projetos 

Sociais bem como esta secretaria, Sendo assim faz-se necessária a referida contratação.

A contratação para aquisição de material de limpeza, enquadram-se na classificação nos
f |K . ; 1
termos do Art. 3o do Decreto Municipal n° 30/GAB/2019, se enquadra nos Incisos II e III,

por ser mais conveniente a aquisição de bens, com previsão de entregas parceladas e em

conformidade Trata-se de serviço de natureza continuada, pois sua interrupção pode

comprometer a continuidade das atividades serviços e programas, e sua contratação deve
, !

estender-se por mais de um exercício financeiro, visto que sua manutenção contínua e 

imprescindível, uma vez que está voltado para o funcionamento das rotinas administrativas 

dos serviços, devendo vigorar por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

Castro

Secretário Municipal de Assistência Social

lastro
'jscretano Municipal de AsistànoaSxi®

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

Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvtfivimenttfsocial@auuidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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Aquidauana - MS, 07 de Novembro de 2019.

Do -  Secretário Municipal de Assistência Social

Para -  Secretária Municipal de Finanças/Núcleo de Compras

(
Solicitamos a Vossa Senhoria, abertura do Processo Licitatório para 

Aquisição Gêneros Alimentícios, e Materiais de Limpeza de Higiene Pessoal para 

atender o Asilo São Francisco.

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

aquisição futura de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal, para 

atender o Asilo São Francisco, conforme descrição/especificação e quantidade 

relacionadas no anexo I, deste termo de referência.

USTIFICATIVA: Com o aumento da população idosa no país, vem se tomando casa 

vez mais frequente a necessidade de acolitar as instituições que os acolhe, uma vez que, 

por falta de recursos financeiros muitas instituições estão na iminência de fechar as suas 

portas, o que causaria um dano lastimável à essa população, que a cada dia se tora mais 

numerosa e desemparada.

E, em nosso município, não é diferente, pois o Asilo São Francisco, a cada dia 

busca o bem estar dos idosos que ali são acolhidos. Entretanto, essa instituição passa 

por graves problemas financeiros e também se encontra na eminência de fechar as suas 

portas, caso não receba ajuda necessária para mantê-los.

Contudo, se faz necessário esclarecer que, essa instituição não recebe o repasse 

municipal, devido a problemas existentes com relação à sua documentação em razão de 

dívidas contraídas e não pagas, impedindo dessa forma o referido repasse que, com 

certeza seria de grande valia para amenizar os problemas financeiros enfrentados por 

essa instituição, a qual é primordial ao atendimento dos idosos de nosso município, uma
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Sendo assim Justificamos a necessidade da presente contratação, para aquisição futura 

a fim de atender à demanda diária do Asilo São Francisco, para o período de 12 meses. 

Segue em anexo, o Memorando n° 103/2018 da Procuradoria Geral do Município com 

o parecer após acordo com o Ministério Público Estadual.

FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIO:

Da estimativa dos valores da dotação orçamentária para aquisição do objeto serão 

oriundos da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 20 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Unidade 20.02 Secretaria Municipal De 

Assistência Social

Funcional 08.244.0218 Manutenção dos 

Programas e Projetos 

Sociais

Projeto / 

Atividade|
2.054 Manutenção dos 

Programas e Projetos 

Sociais

Elemento 

de Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo
*»4

I

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

de forma parcelada conforme documento autorizativo para tal solicitação, e entregue 

diretamente no Asilo São Francisco, sito a rua: Antônio Campeio, 312, Bairro Exposição 

Aquidauana-MS.

O Prazo para a entrega é de até 05 (cinco) dias após a solicitação.

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

no prazo, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, e mediante a comprovação, 

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

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

cada pagamento realizado,

Secretaria de A ssistência Social 
Rua Monórío Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: dostm-olvlmentowcial@afluidauana.ms.iipv.br - Aquidauana - CEP 79200000
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FL í

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

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

Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado.

-  Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado.

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:

Fiscal: Rubens Jesus de Arruda CPF: 035.215.381-41 

Gestor: Marcos Ferreira Chaves de Castro 029.648.771-65

Atenciosamente,

Marcos Ferreira Chaves de Castro

Secretário Municipal de Assistência Social

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

Tcle-Fax; 3240 -  1400
E-nuil: dtsenvplvimentosocial@aouidauana.ms.gHv.hr - Aquidauana - CEP 79200000
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Item Descrição Unidade Quantidade

>.

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

PCT

f
m A

2.
CHUCHU - de primeira qualidade, de tamanho grande e 
médio, coloração Uniforme, sem defeito, firmes e bem 
desenvolvidos, livres de terra ou copros estrtanhos 
aderentes, não deve apresentar quaisquer lesão.

kg 240 /

3. ERVA MATE -  Tradicional Para terere (Emb. Plástica) 
500G UN 2 4 0 ^

J 1 4

ERVILHA EM CONSERVA - sache. Valor Nutricional 
(porção de 130g): Vcal. -  107 Kcal, Carb. -  23g, Prot. -  
2,7g, Fibra alimentar -l,2g, Gordura Total - 0,7g.*VD = 
Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal. 
Embalagem sachê de 200 gr.

i

UN

5.

EXTRATO DE TOMATE, simples concentrado, isento de 
peles e sementes.Valor Nutricional (por porção de 30g): 
Vcal. -2 6  Kcal Carb. -  5,8g , Prot. -  l,0g, Sódio: 127 
mg.*VD = Valores Diários com base em uma dieta de 2000 
Kcal.Referencia: Fugini ou similar. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 03 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. (Embalagem de 870 gr).

UN 96 /

Atenciosamente,

M órcosTfrre ira  Chaves de Castro
Secretár» - uiicipai de Assistência Soda1

Marcos Ferreira CMV es de Castro 

Secretário Municipal de Assistência Social

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

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: destnvoMmentosocial@aQUidauana.nis.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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V: th

NEXO II - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 1

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Item Descrição Unidade Quantidade

1.

Agua sanitária - composição: hipoclorito de sódio e água; 

princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo: 2,0 a 

2,5% p/p.(21ts)

Galão 960,

2.

Amaciante de roupas- com validade de 6 meses no mínimo, 

armazenados em frascos plásticos de 02 litros, sendo os 

mesmos opacos, resistentes e com tampa para evitar 

vazamentos. Quanto a rotulagem, esta deverá atender todas as 

informações exigidas por lei e apresentar notificação junto a 

anvisa.

Galão

f í , / •
288

3.

Desinfetante (embalag. C/ 2 lts) - germecida, pronto uso, 

original do fabricante, com registro no ministério da saúde, 

químico responsável, data de fabricação e validade, 

composição e informações do fabricante estampada na 

embalagem.

Galão 768 /

4,

Detergente líquido- 500 ml- neutro, pronto uso, biodegradável, 

original do fabricante, com registro do ministério da saúde, 

químico responsável, data de fabricação e validade, 

composição e informações do fabricante estampada na 

embalagem.

Frasco 1 3 4 4 /

i  !

5.
Luva para limpeza, borracha de latex natural, cano medio, 

revestimento interno, reforçada, superfície externa 

antiderrapante, abnt nbr 13393, com ca, diversos tamanhos

Par 7 6 8 / /

6. Papel higiênico folha dupla 60mt pct com 04 rolos Pct 576 /

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

Tele-Fax; 3240 -  1400
E-mail: ifaatn v p h im en ft> M cial@ aQ uklauana.m s.cov .h r - A q u id au an a  - C E P  79200-000
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■

7. Refil para rodo - 60 com - rodo 2000 Und 144 S

u

1 í

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 90%. Ph (1%) aproximadamente entre 10,50 a 

ll,50g/l, aparência: pó homogêneo azulado, possuir nível de

i

8.
espuma controlado para redução de enxagues, e deixar a roupa 

com aroma agradável. Fabricante devera ter laudos e
pct

j

576 /

certificado das embalagens. Litros, embalagem certificada pelo
- r-iüí

i ■

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.

1

9- Saco de lixo 30 litros c/5 unidades reforçadas. C//pO Und 2400
120 1

10. Saco de lixo reforçado - 100 1 (fd c/5 unidades) ; .. 'í# f / tac> Und 2400 '
12- O j

11.
Vassoura de nylon- 22 cm-com cerdas macias plástico, cabo de 

madeira com comprimento mínimo de l , 10m.
Und 144

Atenciosamente,
JfómYméu Chaves èe Castio
Secretáno Municipal de ^

Marcos Ferreira Chaves de Castro 

Secretário Municipal de Assistência Social

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

Tcle-Fax: 3240 - 1400
E-nrail: dcsenvulvinientosocial@aauidauana.iu?,mv,br • Aquidauana - CEP 79200-000

i.
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ANEXO III - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
*

Item Descrição Unidade Quantidatie

1.

Aparelho de barbear tipo lâmina descartável material lâmina 

de aço com 2 lâminas cabo de platico anatômico com estrias 

de borracha com fita lubrificante.

Und i i i s

2. Creme hidratante (frasco de 1 litro) Frasco 4><r

3. Desodorante 90ml, (splay) varias fragrâncias Frasco 7 6 8 /
7

4.

Sabonete em barra 90g- com glicerina, fragância diversas, 

acondicionado em embalagem original do fabricante, com 

registro no ministério da saúde, informações do fabricante e 

composição estampada na embalagem.

Und 1152/

/  i
5. Talco em pó 200ml (lata ou frasco de plástico) Und 576'

Atenciosamente,

f e j f t n e i i a  Chaves àe Cos\r<

'̂ S S S S S S ^
Marcos Ferreira Chaves de Castro 

Secretário Municipal

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

Tele-Fax: 3240 -  1400
E'mail: dtscnvulYimcntosocial@atiuidauana.ms.euv.br • Aquidauana - CEP 79200-000
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Estudo Técnico Preliminar

Aquidauana, 07 de Novembro de 2019.

f I

O Quantitativo de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, foi baseado 

através das solicitações em anos anteriores. A referida aquisição visa suprir à manutenção 

das atividades diárias do Asilo São Francisco. Com o aumento da população idosa no pais, 

vem se tomando cada vez mais frequente a necessidade de acolitar as instruções que os 

acolhe, uma vez que, por falta de recursos financeiros muitas instituições estão na 

iminência de fechar as suas portas, o que causaria um dano lastimável à essa população, 

que a cada dia se toma mais numerosa e desamparada.

A contratação para aquisição gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, por ser 

mais conveniente a aquisição de bens, com previsão de entregas parceladas e em 

conformidade ao Art. 3o do Decreto Municipal n° 30/GAB/2019, se enquadra no Inciso II 

e III do referido Decreto.

Tcos Ferreira Chaves ae Castre
Secretário Municipal de Assistência Sooa r ■ • " •'

Marcos Ferreira Chaves de Castro 

Secretário Municipal de Assistência Social

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

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-maii: riesenvulyimentosorial@auuidaiiana.ms.gov.br - Auuidauana - CEP 79200-000
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aquidauana/MS, 19 de Fevereiro de 2020.

Cl -  SEMOSU
N°. 127/2020
Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
Para: Secretaria Municipal de Finanças.

Sr. Antonio Carlos da Costa Marques.

Senhor Secretário,

Solicitamos a abertura de Processo Licitatório para aquisição futura de materiais 
de higiene e limpeza para atender esta Secretaria.
Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição futura de materiais de limpeza e higiene 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e 
Assessoria Especial de Trânsito, por um período de 12 (doze) meses, em conformidade com a 
planilha quantitativa descritiva em anexo, os materiais serão utilizados para limpeza e 
higienização dos espaços físicos existentes nesta Secretaria, Cemitério Municipal, e Praças, 
mantendo-os limpos.
Justificativa: Justificamos a aquisição destes produtos para suprir as necessidades 
constantes de higiene e limpeza das dependências desta Secretaria, nos escritórios: Setor 
Administrativo, Setor de Limpeza Urbana, Setor de Almoxarifado, Cemitério Municipal, e 
Praças do Município; e para a Assessoria Especial de Trânsito, proporcionando condições 
adequadas para o desenvolvimento das atividades fins da Secretaria, os produtos serão 
utilizados nos locais descritos acima.
Fonte de Recurso/Despesa Orçamentária:

Órgão 22 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Unidade 22.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Funcional 15.452.0205.2.032 Manutenção e Operacionalização da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Projeto / Atividade 2.032 Manutenção e Operacionalização da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Elemento de Despesa 33.90.30 Material de Consumo

Local de entrega: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, situado na Rua 
Cassemiro Bruno esquina com a Rua Pandiá Calógeras s/n°, Bairro Alto -  Aquidauana -  
MS.
Prazo de entrega: Os produtos de higiene e limpeza deverão ser entregues em até 02(dois) 
dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.
Prazo de Pagamento: O Pagamento será feito em até 30 (trinta) dias da entrada da nota 
fiscal/fatura na Secretaria Municipal de Finanças, devidamente atestada pelo Gestor do 
Contrato e pelo Fiscal do Contrato, devendo nesta constar o número do contrato e do 
empenho, acompanhada da documentação exigida na resolução 54 do TCE/MS.
Gestor do Contrato: Sr. Archibald Joseph L. S. Macintyre.
Fiscal do Contrato: Sra. Patrícia Chalés Evangelista Marcos -  CPF: 021.790.931 

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-:

F-mail- pefTinsuffòjmniriftiiftn» ms pov  br
ihtmpuim  ~mit—muétui  iminuí innmÉ



Descrição __________________________________  Unidade Quantidade
Agua sanitária - composição: hipoclorito de sódio e água; principio ativo: hipoclorito de 
sódio; teor de cloro ativo: 2,0 a 2,5% p/p.(2lts)

Un 389

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

Un 48

Álcool gel - gel a base de álcool para higienizaçào, a 70%, com açào antisséptica, sem 
enxágue; composição: álcool etilico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, 
conservante, quelante e água deionizada. Prazo de validade: 24 meses a partir da data 
de fabricação / (embalag. De 11

Lit 35

Barragem Veneno, concentrado emulsionável contendo alfa-dano 3 fenoxobenzil-2,2- 
dimetil-3-(2,2-didorovinil) - cidoopropano carboxilato (cipermetrina)

UND 20

Balde de plástico - 20 litros Un 10
Balde de plástico - 30 litros UND 6
Brilha alumínio (500 ml) Un 3
Cera liquida, 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 12

Cesto de Lixo com pedal 18 I UND 4
Cesto plástico de lixo telado 09 Its 6
Cesto de lixo, plástico com tampo, capaddade 20 It UND 10
Cesto de lixo, plástico, com capaddade para 50 litros Un 20
Cesto de lixo, plástico, com capacidade para 100 litros UND 20
COADOR DE PANO GDE. Sem aste, em tecido flanela com costura dupla, grande, 
medindo 20,5 drcunferênda

UND 8

COPO DESCARTÁVEL 50ML Polipropileno, com capacidade mínima para 50 ml, 
acondicionado em pacotes contendo 100 copos, invioláveis, com peso minimo 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 minimo. Cada copo deve conter

Cx. 5

gravado de forma indelével em relevo marca ou identificação do fabricante, simbolo 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.

Archibald ].
Gerente Muro p Senços



f

Unidade
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

Cx. 5

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.

Creolina 500ml Un 5
Desinfetante (embalag. Cl 2 Its) - germecida, pronto uso, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante estampada na embalagem. Marcas aceitáveis: 
assim, kalipto bom bril, minuano, ipê e azulim.

Fras 395

Desodorizador de ambiente (bom ar) - 360 ml Un 10
Detergente liquido- 500 ml- neutro, pronto uso, biodegradável, original do fabricante, com 
registro do ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante estampada na embalagem. Marcas aceitáveis: 
ipê, limpol, miniano, supremo, sol.

Un 432

Espanador de Nylon, 35 cm UND 3
Esponja de aço (pct. Cl 8 unid) Pc 98
Filtro para café n° 103 cx com 30 unidade UND 20
Flanela para limpeza (40 x 60) Un 50
Fosforo, maço com 10 un (40 palitos) cx 40
GARRAFA TÉRMICA Material inox, capacidade de 1,8lt, UND 4

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

Pacote 12

Inseticida 300 ml spray UND 5
Limpador desengordurante com 550 ml - multiuso, concentrado, para limpeza pesada, 
acondicionado em frascos de 550 ml, registro na anvisa, validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega.

UND 45

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

und 15

Archibald J. L .
Gerente- Munis, o Seviços
IKJQTffiiMKmE



Descrição Unidade Quantidade
-dÉLuva de látex natural antiderrapante, anatômica, forro 100% algodSo, para serviçõs gerais 

de limpeza, tamanho g, original de fábrica, com ca do ministério do trabalho, embalagem 
lacrada data de fabricação.

Par 30

Luva emborrachada tam m (par) Cx. 2
Luva p/ procedimento latex tamanho g com 100 unid. Cx. 10
Luvas plásticas- descartável para cozinha, embalagem com 100 unidades, original de 
fábrica.

Cx. 4

Mangueira para jardim com 30 metros diâmetro interno 3/4 parede de 2mm Un 5
Mangueira para jardim com 50 metros diâmetro interno 3/4 parede de 2mm Pacote 3
Mascara descartável de TNT com elástico (pacote com 100 unidades) Un 12
Palha de aço pacote 10
Pano de chão ( saco alvejado) medindo 60 x 80 Un 100
Pano - tipo panfles UND 8
Pano de copa (40 x 66 cm), em algodão. UND 10
PANO DE PRATO BRANCO Rolo 25
Papel higiênico, branco, macio, sem perfume, folha simples, rolo com 30x10 cm, 
embalagem plástica, original do fabricante, com composição, data de fabricação e de 
validade, estampada na embalagem, pacote com 04 unidades.

pacote 462

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

pacote 8

Rodo de plástico em polipropileno,encaixe de rosca borracha reforçada dulpa, medindo 
40 cm, cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m.

UND 15

Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de rosca borracha reforçada dulpa, medindo 
60 cm, cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m.

UND 18

Rodo de pastico em polipropileno,encaixe de rosca borracha reforçada dulpa, medindo 
80 cm, cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m.

UND 19

Sabão em barra- 200gr, embalagem com 5 unidades, composição; sódio, glicerina. Un 100
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.



s

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

Un 397

sulfônico linear a 90%. Ph (1%) aproximadamente entre 10,50 a 11,50g/I, 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 quimicos, registros ou notificações da legislação vigente no ministério da saúde 
e anvisa para produtos e embalagens. Data de fabricação, nome e registro do químico 
responsável com crq, razão social, endereço e cnpj do fabricante deverão constar 
visivelmente na embalagem.

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

UND 48

Saco de lixo reforçado - 60 I (fd d  100 unidades) pacote 30
Saco de lixo reforçado - 3 0 1 (fd d  100 unidades) pacote 15
Saco de lixo reforçado - 20 I (fd d  100 unidades) pavote 10
Vassoura de pelo- 30cm x 4,5cmx3,5cm, com cerdas de nylon, cabo de madeira com 
comprimento mínimo de 1,1 Om, para uso doméstico.

Un 40

Vassoura de piaçava, medindo no mínimo 20 x 3 cm, cabo de madeira com 1,10 m. Un 40

Vassoura Limpa Teto bola plástica 18 cm diâmetro com cabo extensor de 105 cm UND 3

Vassoura para limpeza de sanitário. Cabo aprox. 30 cm, cerdas de nylon com suporte. UND 10

Veneno para formiga pacote de 1 kg Pacote 6
Esponja - dupla face, para limpeza, fibra sintética, formato retangular, uma face com 
abrasividade alta e outra com espuma de poliuretano mada

UND 102

^ ib ü W íV - j^
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos vem através do 

presente, relatar a necessidade da futura aquisição de materiais de limpeza e 

higiene para suprir as necessidades desta Secretaria, por um período de 12(doze) 

meses, visando proporcionar a manutenção dos ambientes, mantendo-os limpos e 

higienizados, proporcionando, assim, maior conforto e segurança aos funcionários, e 

munícipes que necessitam de atendimento público, e procuram diariamente as 

instalações administradas desta Secretaria.

Considerando a grande demanda de utilização desses 

materiais/produtos, justificamos a solicitação.

Dessa forma, torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos itens 

constantes na planilha descritiva quantitativa em anexo.

\ i

£  t )

í l Rua Caasemiro Bruno, s/n -  Bairro Alto 
Tel.: PABX: (67) 3241-4308 e 3241-7256 Aquidauana-MS -  CEP 79.200-000 

E-mall: gemosu@aquidauana.ms.gov.br

mailto:gemosu@aquidauana.ms.gov.br


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Cl -  SEMOSU

N°. 112/2020
Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
Para: Secretaria Municipal de Administração.

Sr. Antonio Carlos da Costa Marques.

Aquidauana/MS, 18 de Fevereiro de 2020.

Senhor Secretário,

H

Solicitamos a abertura de Processo Licitatório para aquisição futura de gêneros 
alimentícios para atender esta Secretaria.
Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição futura de gêneros alimentícios para 
atender funcionários municipais (motoristas, operadores de máquinas e trabalhadores 
braçais), que executam serviços em regime de acampamento, nas Aldeias Indígenas, 
Comunidade Quilombola, Assentamentos Indaiá I, 11, III, IV, e Distritos, e demais equipes de 
limpeza urbana, conforme planilha quantitativa descritiva em anexo.
Justificativa: Os gêneros alimentícios serão utilizados para fazer refeições, a fim de atender 
a equipe de estradas vicinais, e equipe de tapa buracos, que são deslocadas na maioria das 
vezes em caráter emergencial, para realizar a recuperação, manutenção e conservação das 
estradas do município danificadas e obstruídas pelo período de chuvas, impedindo o acesso 
de ônibus escolares, e veículos em geral. São executados os serviços de: transporte de 
material: cascalho, aterro e efetuado os serviços com: aterro, patrolamento e cascalhamento, 
assentamento de tubulação, conserto de pontes, e demais equipes de limpeza urbana que 
efetuam serviços nos finais de semana e feriados.
Frttifi» rlc» RAr.nrsn/ TIpetiAsa flrromeníárÍQ•

Orgão 22 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Unidade 22.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Funcional 15.452.0205.2.032 Manutenção e Operacionalização da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Projeto / Atividade 2.032 Manutenção e Operacionalização da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Elemento de Despesa 33.90.30 Material de Consumo

Local de entrega: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, situado na Rua 
Cassemiro Bruno esquina com a Rua Pandiá Calógeras s/n°, Bairro Alto -  Aquidauana -  
MS.
Prazo de entrega: Os gêneros alimentícios deverão ser entregues em até 02(dois) dias após o 
recebimento da Autorização de Fornecimento.
Prazo de Pagamento: O Pagamento será feito em até 30 (trinta) dias da entrada da nota 
fiscal/fatura na Secretaria Municipal de Finanças, devidamente atestada pelo Gestor do 
Contrato e pelo Fiscal do Contrato, devendo nesta constar o número do contrato e do 
empenho, acompanhada da documentação exigida na resolução 54 do TCE/MS 
Gestor do Contrato: Sr. Archibald Joseph L. S. Macintyre.
Fiscal do Contrato: Sra. Arivonete Camargo dos Santos - CPF: 63991039168.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos. q
Atenciosamente,

ArdúbaMJ.LS
***?■&?&

^  1 JP

Rua Cassemiro Bruno, s/n -  Bairro Alto 
Tel.: PABX; (67) 324M308 e 3241-7256 Aquidauana-MS -  CEP 79.200-000 
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Descrição UN M edida Q uantidade

Carne de 2* inteira resfriada, paleta ou acem, com no máximo 20% de gordura no seu 
total, livre de aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou 
manchas esverdeadas.Será aceito pedaço de peça para atingir a quantidade requisitada.

KG 640

C arne d e 2* inteira resfriada Fraldinha, com no máximo 20% de gordura no seu total, 
livre de aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas. .Será aceito pedaço de peça para atingir a quantidade requisitada.

KG 100

Carne de 2* moida fraldinha, paleta ou acem, com no máximo 20% de gordura no seu 
total, livre de aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou 
manchas esverdeadas

KG 220

C arne bovina charqueada de 2a, sem osso, picada em pedaços pequenos, obtida através 
do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitas, 
nem larvas, deve apresentar odor, cor e sabor característicos. Embalagem em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rotulo ou etiqueta 
que identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (serviço de 
inspeção federal), SIE (serviço de inspeção Estadual), ou SIM ( serviço de inspeção 
municipal). Com ao menos 70% do prazo de validade à vencer na data da entrega.

KG

ij

680

Farinha d e M andioca - Fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos 
transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos. A embalagem 
deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data da entrega, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA, 
PACOTE OF. 1 KG

KG 165

M acarrão parafuso com ovos EMBALAGEM ORIGINAL 500G - massa alimentícia 
tipo seca, vitaminada, isenta de sujidades, fungos ou parasitas, livre de umidade ou 
fragmentos estranhos. Pasteurizado, com ovos e registro no MA. A embalagem deverá 
ser de saco plástico, transparente, limpo, isento de matéria terrosa, fungos, ou parasitas e 
livre de umidade e fragmentos estranhos, não violada, resistente e que garanta a 
integridade do produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78
Hq rwwPA

Pacote 500gr 224

M acarrão T ipo E spaguete - massa alimentícia tipo seca, vitaminada, isenta de 
sujidades, fungos ou parasitas, livre de umidade ou fragmentos estranhos. Pasteurizado, 
com ovos e registro no MA. A embalagem deverá ser de saco plástico, transparente, 
limpo, isento de matéria terrosa, fungos, ou parasitas e livre de umidade e fragmentos 
estranhos, não violada, resistente e que garanta a integridade do produto. Deverá conter 
extemamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA Pacote de 1 kg

KG
{
1

224

Fubá-com grãos limpos e finos. A embalagem deverá ser de saco plástico, transparente, 
limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto e acondicionados 
em fardos lacrados. Extemamente a embalagem deverá conter os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA. Pacote de 1 kg

KG 96

i

9
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Sal-lodado, constituído de cristais de granuiaçâo uniforme e isento de impurezas e 
umidade. A embalagem deverá ser de saco plástico, transparente, integro, atóxico, 
vedado hermeticamente, limpo, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
umidade e fragmentos estranhos, não violados e resistentes de modo a garantir a 
integridade do produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a Resolução n°
130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 Kg

KG 85

! 1
Chá Mate -tostado, com rendimento de até 15L por embalagem. A embalagem deverá 
ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, resistente e não violada, de modo a garantir a integridade do produto. Deverá 
conter extemamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses após a data 
da entrega. Embalagem de 400 g

400 g 140

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

" 750ml.

750 ML 74

CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G, torrado e moído, procedente de 
grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado, 
íntegro, resistente e vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade 
do produto, selo de pureza ABIC e atender as especificações técnicas da NTA 44 do 
Decreto Estadual n° 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data entrega. Embalagem 500g.

500 Gr

V  ► t

240

Milho Verde Em Conserva - enlatadas, não amassadas nem enferrujadas ou perfuradas. 
A embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
fragmentos estranhos, não violada e resistente de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega e ser registrada no MS, de acordo com a NTA 31 
/Decreto 12 4R6/78V I .ata de 2000

200 Gr 193

Ovos Brancos, de galinha, Classe A Tipo 2, acondicionado em embalagem de papelão 
ou original do fabricante, cor, odor ou sabor característicos do produto. Proveniente de 

P avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento interno 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal - R1SPOA/MA Resolução n°5 de 
05/07/9 lnrazo mínimo de validade de 21 dias.

Duzia 244

Tempero de alho e sal, acondicionado cm embalagem, original de fábrica com 1 kg, 
livres de fragmentos e corpos estranhos, com especificação dos ingredientes, 
informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, e com ao 
menos 70% do Drazo de validade à vencer na data da eqtreca.

KG 33

Sardinha em conserva no óleo, enlatada não amassadas nem enferrujadas ou perfuradas. 
A embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
fragmentos estranhos, não violada e resistente de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega e ser registrada no MS, de acordo com a NTA 31 
ÍDpr.rptn 17 4S6/78t lata Com HO GR

130 Gr 95

Farinha de Trigo Especial, de primeira qualidade, acondicionado em embalagem de 
1 Kg transparente ou papel original de fábrica, aspecto fino isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas e livre de umidade, registro no MA/SIF, informações do fabricante, 
especificação do produto e data vencimento estampado na embalagem

KG

1 1 - 
190
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ER V ILH A  EM  C O N SE R V A  SACHÊ, não amassadas ou/e perfuradas. A embalagem 
deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos estranhos, 
não violada e resistente, de modo a garantir a integridade do produto. Deverá conter 
extemamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega, CNPJ do fabricante , data de fabricação, prazo de validade e com ao menos 70% 
do prazo de validade à vencer na data da entrega. SACHE 200 GR.

200 Gr 160

EX T R A TO  DE T O M A TE - embalada em lata ou treta pak não amassada, enferrujada, 
perfurada ou violada, devendo estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
livre de umidade, fragmentos estranhos e ser resistente de modo a garantir a integridade 
do produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade minima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 870g. (07-02-1367)

870 Gr 135

A Ç Ú C A R  T IPO  C R IST A L - Cristalizado, sacarose obtida a partir do caldo de cana-de- 
açúcar (saccharum ofificinarum 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, 
transnarente. com neso líauidn de 2 KG

j

Pacote 2kg 296

Arroz Agulhinha - Polido, tipo 1, longo fino, em saco plástico transparentes, atóxicos, 
limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados, com um peso 
mínimo de 80% de grãos inteiros e com Registro no Ministério da Agricultura. A 
embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a Instrução Normativa n° 6 de 
16 de fevereiro de 2009- do MAPA.. Pacote com 05 Kg

Pacote 5kg 576

Óleo De Soja - 900ML, de primeira qualidade, 100% natural, comestível, com extrato 
refinado. A embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
livre de fragmentos estranhos, não violada e resistente de modo a garantir a integridade 
do produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 900mL

900ML 390

Biscoito D oce- T ipo R osquinha - Sabor leite ou coco, a base de farinha de trigo, leite 
integral, sal, gordura vegetal hidrogenada, enriquecido com vitaminas. Embalagem 
individualizada em papel celofane. A validade deverá estar em local visível, com prazo 
de 6 meses a partir da data de entrega. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados 
e de Características organolépticas anormais. Pacote com 400g.

1
j

400gr 130

B ISC O IT O  SA L G A D O  - tipo cream cracker, água e sal, contendo cloreto de sódio em 
quantidade que acentue o sabor salgado, além das substâncias normais do produto. 
Embalagem individualizada em papel celofane. A validade deverá estar em local visível, 
cbm prazo de 6 meses a partir da data de entrega. Serão rejeitados os biscoitos com 
características organolépticas anormais. Pacote com 400g.

400gr 100

R efrigerante sabor C ola envasado em garrafas PET reciclável de 2 Litros, classificação 
normal. (Marca-referência indicativa de parâmetro de qualidade: Coca-Cola 
ijoUlVALENTE OU DE MELHOR OUALIDADE

Unidades 100

R efrigerante sabor GUARANA: envasado em garrafas PET reciclável de 2 Litros, 
classificação normal. (Marca-referência indicativa de parâmetro de qualidade: 
ANTÁRCTICA. EOU1 VALENTE OU DE MELHOR OUALIDADE

Unidades 100

T om ate, T ipo Salada, tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60 
% de maturação sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração 
uniforme e brilho.

KG 240

v j
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Àbòbora- Cabotiã, de 1* qualidade, m natura, tamanho e coloração unitòrme, polpa 
firme, livre de sujidade, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão, amassado 
murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injurias 
por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparente, atóxico e 
intacto.

KG 205

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

KG 185

Batata Inglesa - de primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de Fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves como, podridão, amassado, 
murcho, deformado, Descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras injurias 
por Pragas ou doenças. Embalados em saco de polietileno, transparente, Atóxico e 
intacto._____________

KG 205

MANDIOCA DESCASCADA tipo branca/amarela, descascada, em saco a vácuo, de 1* 
qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa fmne, livre de sujidades, 
parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico 
e intacto.__________________________________

KG 160

BATATA DOCE- comum especial, lavada, de tamanhos grande ou médio com 
coloração uniforme, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão de origem física, 
mecânica ou biológica.

KG 120

ABOBRINHA VERDE, de tamanho médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com brilho, 
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimento ou defeitos, livres de 
terra ou cornos estranhos aderentes à suDerfície externa.

KG 195

BANANA NANICA - Em pencas de primeira qualidade, com 60% a 70% de maturação 
climatizada, de aroma e sabor da espécie, tamanhos e coloração uniformes, bem 
desenvolvida, turgescente, intacta, firme, livre de terra ou corpos aderentes à superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de orieem física, mecânica ou biolóeica.

KG 30

FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6o C, carne c/ aspecto próprio, 
não amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, 
livres de parasitas e sujicidades. Embalagem d  identificação do SiF, data de fabricação e 
validade do produto, lacre oriainal do fabricante.

KG 200

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

KG 260

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

KG 176
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M A R G A R IN A  V EG ETA L DORIANA OU SIM IL A R  C O M  SA L , 80% de lipideo, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. Deverão estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis. Podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas. A 
embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
fragmentos estranhos, resistentes e não violada de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data da entrega. Com registro no Ministério da Agricultura 
S1F/D1POA. Embalagem original do fabricante e com ao menos 70% do prazo de 
validade à vencer na data da entrega.

500gr 74

FEIJÃ O  C A R IO Q U IN H A  TIPO  1 - embalado em sacos plásticos, transparentes, 
isentos de sujidades, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, 
pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, fragmentos ou corpos estranhos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados e com registro no MA. A 
embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

KG 200

C H E IR O  V ER D E M A Ç O  de 1* qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Unidade 50

P IM E N T Ã O  V ER D E de 1* qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem feitos graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

KG 22

Á LH O  - graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvida, com 
bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos causados por pragas, sem defeitos, 
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos 
aderentes à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve 
apresentar qualquer lesão de origem física, mecânica ou biológica.

KG
•

120

Fermento químico em pó - fermento biológico, seco, instantâneo, composto de 
pirofosfato ácido de sódio, bicabomato de sódio, fosfato de mono-cálcio, 
hermeticamente fechado. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, informações nutricionais, numero de lote e quantitdade do produto. 
Deverá apresentar validade minima de 06 meses a partir da data de entrega, de acordo 
cj>m a resolução - CNNPA n°. 38, de 1977. embalagem de 100 gramas

UN 64

o’
ão de sal, francês, produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada 
jrigatoriamente com farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza por apresentar casca 
ocante, de creme de testura e granulação fina não uniforme. Embalado em saco de 
Dlietileno de baixa densidade, atóxico e de primeiro uso

KG

Água mineral galão de 20 litros UN 170
C
ai
D
P
P
íc

ir
h

ostela bovina de boa qualidade, resfriada, com osso, obtida através do abate de 
limais sadios, não podem ter manchas de qualuqer espécie, nem parasitos, nem larvas, 
eve apresentar odor e sabor característico, cor vermelha brilhante ou púrpura. O 
írcentual aceitavel de sebo ou gordura é de 10%. embalagem em saco plástico de 
Dlietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que 
entifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
speçâo Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual), ou SIM (Serviços de Inspeção 
lunkinaJl---------------------------1 " ■ -----------------------------------------------

KG

j

140
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AMIDO DE MILHO -  Produto amiláceo extraído de milho (Zeamaya, L.), fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e parasitas, livre 
de umidade, fermentação ou ranço. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira 
crepitação quando comprimido entre os dedos. 0  produto deverá estar em conform idade 
com a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante 
e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem original de fábrica de 500 gramas.

Unidade 10

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

kg 98

CALDO DE GALINHA: 0  produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 70 (Decreto 
12.486 de 20/10/78). Ingredientes: sal, amido, óleo vegetal, extrato de levedura, 
curcuma, alho, cebola, salsa, carne de galinha, sem pimenta e sem glúten. Poderá conter 
outros ingredientes desde que permitidos por legislação e que não descaracterizem 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 6

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

kg
64

LjEITE DE VACA -  liquido, integral, 3,0% de gordura, pasteurizado, longa vida, UHT. 
Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, de cor branca opaca, 
esterilizado (processo de ultra pasteurização consiste basicamente no tratamento do leite 
a uma temperatura de 130° a 150° C, por 2 a 4 segundos e depois resfriado a uma 
temperatura inferior a 32° C). Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPi do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade, ingredientes, valor nutricional e o registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem Tetra Pack original de fábrica com peso liquido de 
í m™

Unidade 140

■'

FARINHA PARA KIBE - grãos limpos, aspecto granuloso, fino e processado. 
Embalagem de 500gr Unidade 25

FARINHA DE ROSCA - seca, fina ligeiramente torrada, de cor amarelada,isenta de 
sujidade, produto em conformidade com Resolução RDC N° 26, de 22/09/2005, 
Embalagem de 500gr.

Unidade 13

u %
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PROCESSO LICITATORIO N° 083/2019  
PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2019
PARTES: Município de Deodápolis -  MS e a empresa Madeireira Melhor da Mata LTDA - EPP
OBJETO: REGISTRAR os preços para Aquisição futura de Materiais para Construção, para atendimento das Secretarias 
Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente, Assistência Social e Educação do município.
PREÇOS: O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os especificados nas 
tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação e não houve nenhuma alteração de preços no trimestre.

Empresa: MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA - EPP
Item Especificação dos Materiais Quant. Marca V. Unit. Valor Total R$
1 ADESIVO DE SILICONE EMBALADO EM BISNAGA C/ 50 GR 100 TEKBOND 3,85 385,00

k APLICADOR DE SILICONE TUBULAR - 600 ML 4 JAPI 18,99 75,96
► ARAME GALVANIZADO N 14 - ROLO DE 1 KLG 130 GERDAU 13,50 1.755,00
4 ARRUELA LISA P/ PARAFUSO 5 /1 6 600 CISER 0,15 90,00

5 BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA CONVENCIONAL COM SAÍDA DE ESGOTO VERTICAL NO 
FORMATO OVALADO NA COR BRANCA COM DIMENSÕES 51 X 35 CM 25 CELITE 134,00 3.350,00

6 BALDE P/ CONCRETO PVC 12 LTS 20 JAPI 11,10 222,00
7 BALDE PLÁSTICO, PRETO, FIRME, CAPACIDADE 15 LTS 10 ASTRA 21,80 218,00
8 BARRA ROSQUEADA POLIDA 5 /16 40 SIMETAL 4,49 179,60
9 BATENTE PORTA 3,0 X 13 X 80 CM CEDRINHO 12 CEDRO 86,10 1.033,20
10 BOIA CAIXA DÁGUA ROSCA PVC 3 /4 12 TIGRE 18,50 222,20
11 BOLSA DE VASO SANITARIO BRANCA 30 ASTRA 3,90 117,00
12 BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PT 40 60 LOPES 41,00 2.460,00
13 BUCHA PARA FIXAR PARAFUSOS N 06 450 WURTH 0,11 49,50
14 BUCHA PARA FIXAR PARAFUSOS N 08 600 WURTH 0,11 66,00
15 BUCHA PARA FIXAR PARAFUSOS N 10 600 WURTH 0,22 132,00
16 BUCHA PARA FIXAR PARAFUSOS N 12 600 WURTH 0,25 150,00
17 CADEADO 40 MM 45 PADO 24,75 1.113,75
18 CANALETA PARA FIO SISTEMA X 20 X 10 X 2000 650 DUDA 6,80 4.420,00

19
CANALETA DE TERMOPLÁSTICO NO FORMATO SISTEMA X COM D IVISÓRIA NA COR 
BRANCA MEDINDO (20  MM X 10 MM X 2,10 MM), PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 
E ELÉTRICAS.

600 DUDA 13,00 7.800,00

!
CANO SOLD 25 MM 1 LINHA PVC 80 MULTILIT 17,30 1.384,00
CAPA DE CHUVA COM MANGA 10 WURTH 26,79 267,90

22 SILICONE TUBO 280 GRAMAS 45 WURTH 22,60 1.017,00
23

24

c ir

DO

4ENTO EM SACO COM 50 KG 1.300 NACIONAL 27,20 35.360,00

BRADIÇA 3 POLEGADA 60

UNIÃO

MUNDIAL

8,99 539,40

25 ENGATE FLEXÍVEL 60 CM 100 ASTRA 5,99 599,00
26 ESPUDE 1. 1 /2  40 X 2 40 ASTRA 2,89 115,60
27 ESPELHO CEGO - CAIXA 4 X 2 40 TRAMONTINA 6,50 260,00
28 FITA ZEBRADA DEMARC AREA 70 MM X 200 M 23 TAMBASA 10,45 240,35
29 JANELA TIPO VITRÔ BASCULANTE P/ BANHEIRO DE 50 X 50 CM 15 MAX RIOS 96,99 1.454,85
30 PARAFUSO FENDA - 3 ,8 X 25 100 WURTH 0,20 20,00

31 PARAFUSO FENDA 4 ,2  X 38 MM 100 WURTH 0,25 25,00
32 PARAFUSO PARA TELHA 6 MM 5 /1 6  X 110 COMPLETO 400 CISER 0,75 300,00
33 PARAFUSO ROSCA SOBERBA FENDA 3,9 X 22 200 CISER 1,31 262,00
34 PARAFUSO ROSCA SOBERBA FENDA 4 ,5  X 65 200 CISER 0.42 84,00

35 PARAFUSO ROSCA SOBERBA FENDA 4,8 X 50 200 CISER 0,65 130,00
36 PORCA SEXTAVADA 1/2 600 3M 0,11 66,00
37 PORCA SEXTAVADA 1/4 600 3M 0,13 78,00
38 PORCA SEXTAVADA 3 /8 600 3M 0,18 108,00

39 PORCA SEXTAVADA 5/16 600 3M 0,15 90,00

40 PORTA ALMOFADA 80 X 210 6 AMESCLA 66,80 400,80
41 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA 12 X 12 - PCTE 01 KG 20 GERDAU 16,20 324,00

42 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA 15 X 15 - PCTE 01 KG 20 GERDAU 14,10 282,00

43 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA 17 X 21 - PCTE 01 KG 60 GERDAU 12,12 727£Q J  „
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100 |L0NA PRETA 200 MICRAS 4 M X 100 M | l l  (l ONAX |684,00 7.524,00

VALOR TOTAL R$263.078,85

PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data de assinatura. 
Deodápolis /  MS, 18 de junho de 2019.

Matéria enviada por MARIA Cl JS[[®lk HERMINA
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