
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.: 03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR

 ANEXO VI 37/202020/03/202020/03/202037/2020
Folha:  1/41

1Item
Cidade:CNPJ / CPF:Validade da Proposta:
 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  15/04/2020).

7010838Código KgUnid
....................................................................................................................................................................................................................................ABACAXI HAVAÍ kg -  de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas,rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno,transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0838)

Especificação
Estado:Inscrição Estadual:Prazo Entrega/Exec.: .......................................................................................................................................420,000Quantidade                                     Marca Oferecida

Telefone:Fax:Condições de Pagamento:                                 Preço Unitário....................................................................................                                 Preço Total
Fornecedor: E-mail:Endereço: Contato:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

2 7010639 Kg ABÓBORA- Cabotiã, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidade, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes. Deverá estar emperfeito 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. (07-01-0639) 205,000                                                                                                       
3 7010640 Kg ABOBRINHA - Menina, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado,  murcho,  deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas,rachaduras, injúriaspor pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno,transparentes, atóxicos e intacto. (07-01-0640) 195,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  2/414 6023232 PC ABSORVENTE HIGIÊNICO SEM ABAS PCT C/8 UNID. - Absorvente higiênico, macio,normal, com impermeabilização em um dos lados, sem abas, atóxico em contato coma pele, acondicionado em embalagem original do fabricante, pacote com 8 unidades,com a especificação dos componentes, informações do fabricante e registro noMinistério da Saúde. (06-02-3232) 450,000                                                                                                       5 6023771 UN ACETONA 200ml - Acetona, acetato de amila e emoliente, remoção de esmalte,liquido, apropriada frasco 200 ml. (06-02-3771) 50,000                                                                                                       6 7021963 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL 400 g,  a base de açúcar, cacau em pó, lecitinade soja e aromatizantes. Deverá ser obtido de matérias primas sãs e limpas, isentasde matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau eoutros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheirocaracterístico e sabor doce próprio. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome dofabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno com peso líquidode 400 gramas. (07-02-1963)

550,000                                                                                                       
7 7021366 PC AÇUCAR TIPO CRISTAL - Cristalizado, sacarose obtida a partir do caldo decana-de-açúcar (saccharum officinarum 1.); branco, aspecto granuloso fino a médio,isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, rotulagemcontendo, no mínimo, o nome do fabricante e do produto; o CNPJ do fabricante, onúmero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem depolietileno, transparente, com peso líquido de 2 KG (07-02-1366) 2.258,000                                                                                                       
8 7021991 UN ADOÇANTE DIETÉTICO 85g - adoçante  dietético, apresentação: líquido, tipo: comedulcorantes artificiais, sacarina sódica e ciclamato de sódio, forma fornecimento : 85g(07-02-1991) 422,000                                                                                                       9 7030096 GL AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS 20L - Água mineral natural sem gás,acondicionada em garrafão fabricado em resina virgem, com tampa de pressão elacre, contendo 20 (vinte) litros, com validade mínima de 2 meses a contar da data daentrega, sem vasilhame. (07-03-0096) 3.298,000                                                                                                       10 7030011 PC ÁGUA MINERAL SEM GAS  500ml PACOTE C/12 - Água mineral; natural sem gas;acondicionada em garrafa pet,tampa c/rosca e lacre,validade 11 meses a contar dadata da entrega. Pacote com 12 garrafas de 500ml cada. (07-03-0011) 1.020,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  3/4111 6020013 FRAS ÁGUA SANITÁRIA 2L - Composição: hipoclorito de sódio e água;Princípio ativo:hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo: 2,0 a 2,5 p/p, embalagem de 2 litro, com prazode validade e data de fabricação estampados no rótulo. (06-02-0013) 12.184,000                                                                                                       12 6020268 FRAS ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 1000ml - Álcool etílico, líquido, embalagem plástica com1000 ml, 46° INPM, uso doméstico, pronto para uso, original de fábrica, embalagemlacrada, com registro no ministério da saúde, validade e informações do fabricanteestampas no rótulo do produto. (06-02-0268) 2.638,000                                                                                                       13 6023729 FRAS ÁLCOOL GEL 70% 1L - Álcool  gel a base de álcool para higienização, a 70%, comação 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 1l (06-02-3729) 1.330,000                                                                                                       14 7010621 UN ALFACE - crespa, em pé, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,bem desenvolvida, tenra, livre de folhas externas danificadas, sujidades, parasitas,larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, semdefeitos graves, como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,queimado de sol, com manchas, rachaduras, injurias por pragas ou doenças.Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0621) 510,000                                                                                                       

15 7021964 Kg ALHO branco - sem réstia, bulbo inteiriço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho ecoloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeitoestado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho,deformado, descolorado, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto. (07-02-1964) 216,000                                                                                                       16 6023083 FRAS AMACIANTE DE ROUPAS 2L - Amaciante de roupas com validade de 6 meses nomínimo, armazenados em frascos plásticos de 02 litros, sendo os mesmos opacos,resistentes e com tampa para evitar vazamentos. Quanto a rotulagem, esta deveráatender todas as informações exigidas por  lei e apresentar notificação junto a anvisa.(06-02-3083) 1.338,000                                                                                                       17 7020224 LATA AMEIXA PRETA SECA 400g - Ameixa preta seca sem caroço, lata com 400 gramas,obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas, livres de fermentações,manchas ou defeitos, acondicionadas em lata com tratamento interno, com validademínima de 06 meses a contar da data de entrega. (07-02-0224) 60,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  4/4118 7021965 PC AMIDO DE MILHO 500g - Produto amiláceo extraído de milho (Zeamaya, L.), fabricadoa partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos eparasitas, livre de umidade, fermentação ou ranço. Sob a forma de pó, deverãoproduzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. O produto deverá estarem conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, daAgência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, onome do fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem original de fábrica de 500gramas. (07-02-1965)

130,000                                                                                                       
19 6023543 UN APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL C/2 LÂMINAS - Aparelho de barbear tipolâmina descartável, c/ 2 lâminas de aço, cabo plástico anatômico com estrias deborracha c/ fita lubrificante. (06-02-3543) 1.432,000                                                                                                       20 7021966 PC ARROZ - Tipo 1, agulhinha - tipo 1, agulhinha, longo fino polido, sem glúten, contendono mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ouparasitas, livre de umidade. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5vezes a mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar coloraçãobranca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Rotulagem contendo, no mínimo, onome do fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno transparente,original de fábrica com peso líquido de 5 kg. (07-02-1966)

1.041,000                                                                                                       
21 7021967 UN AVEIA EM FLOCOS FINOS 500g   - 100% natural, sem aditivos ou conservantes,fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungose parasitos, livre de umidade, fermentação ou ranço. O produto deverá estar emconformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, da AgenciaNacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nomedo fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem original de fábrica de 500gramas. (07-02-1967)

20,000                                                                                                       
22 6060489 UN AVENTAL DE NAPA - Avental de napa PVC, cor branca, com bainhas costuradas com1 cm viradas 1 vez. Sendo que na parte superior fica 42 cm para amarração dopescoço e na parte inferior 57 cm para amarração da cintura. Todas as costurasdevem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isentade qualquer defeito que comprometa sua apresentação. (06-06-0489) 80,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  5/4123 7020088 PC BALAS MASTIGÁVEIS PCT 700g - Sabores artificiais de banana, morango, uva,framboesa, iogurte e maçã verde. Colorida artificialmente. Ingredientes: açúcar, xaropede glicose, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho modificado, acidulante ácidocítrico, aromatizante lecitina de soja e corantes artificiais vermelho 40, amarelotartrazina e azul indigotina. (07-02-0088) 100,000                                                                                                       24 6020187 UN BALDE PLÁSTICO - 30 LITROS. (06-02-0187) 206,000                                                                                                       25 6023297 UN BALDE PLASTICO 20 L (06-02-3297) 505,000                                                                                                       26 7010824 Kg BANANA NANICA -- de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas,rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno,transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0824) 2.390,000                                                                                                       

27 7030048 BAR BARRA DE GELO 5 KG (07-03-0048) 350,000                                                                                                       28 6023259 UN BARRAGE 20ml (VENENO) -  concentrado emulsionável, contendoalfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil3(2,2- diclorovinil)-ciclopropanocarboxilado,acondicionados em frascos de 20ml. Indicado carrapaticida, mosquicida, piolhicida esarnicida. (06-02-3259) 110,000                                                                                                       29 7010825 Kg BATATA DOCE ROXA - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem 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. (07-01-0825) 120,000                                                                                                       
30 7010708 KILO BATATA INGLESA--De primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem 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. (07-01-0708) 605,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  6/4131 7010826 Kg BETERRABA ESPECIAL - tipo A, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloraçãouniforme, 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. (07-01-0826) 348,000                                                                                                       

32 7021288 PC BISCOITO DE ÀGUA E SAL - Produto obtido pela mistura de farinha, amido e oufécula com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção,fermentados ou não, a base de farinha de trigo, gordura vegetal, etc.O produto deveráestar 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 dofabricante, o numero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade.Embalagem impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400g (07-02-1288) 3.135,000                                                                                                       
33 7021968 PC BISCOITO ROSQUINHA DE COCO OU LEITE - produto obtido pela mistura defarinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processosde amassamento e cocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, açúcar,gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite de coco, coco ralado, leiteintegral. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serãorejeitados biscoitos, mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso dedureza e nem se apresentar quebradiço. O produto deverá estar em conformidadecom a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional deVigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricantee o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a dataou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes impermeáveis, lacrados, compeso líquido de 400 g. (07-02-1968)

1.450,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  7/4134 7021296 PC BISCOITO, tipo Maisena -  produto obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e oufécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento ecocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetalhidrogenada, amido de milho, açúcar, outros. O biscoito deverá ser fabricado a partirde matérias primas são e limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeitoestado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, nãopodendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. O produtodeverá estar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, daANVISA/MS. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, oCNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo devalidade. Embalagem primária em pacotes impermeáveis, lacrados, com peso líquidode 400 g. (07-02-1296)

1.320,000                                                                                                       
35 6023241 BOB BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁSTICO  -  5 Kg (C/ 500 UNID) (06-02-3241) 340,000                                                                                                       36 6023660 UN BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS. (06-02-3660) 50,000                                                                                                       37 6023659 UN BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS. (06-02-3659) 50,000                                                                                                       38 6068159 PAR BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO / BRANCA (DO Nº 35 AO 44) (06-06-8159) 365,000                                                                                                       39 6023286 UN BRILHA ALUMINIO 500 ml. (06-02-3286) 1.823,000                                                                                                       40 7020192 PC CAFÉ 500g - Café em pó homogêneo, tipo superior, com classificação de avaliaçãoglobal de qualidade entre 6,7 e 8, acondicionados em embalagem aluminizada,fechado hermeticamente (vácuo) em pacote com 500gr.  Validade do produto entreguede 12 (doze) meses, a contar da data de fabricação, máximo de 30 (trinta) dias defabricação anterior à entrega. (07-02-0192) 6.776,000                                                                                                       41 6069123 UN CAIXA TÉRMICA 30L - Com corpo e tampa confeccionados em polietileno de altadensidade (PEHD) com isolamento interno em poliuretano (PU) com tampa na partesuperior, alças laterais para carregamento. Capacidade mínima de 30 litros.(06-06-9123) 35,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  8/4142 6069410 UN CAIXA TERMICA 50L - Caixa Térmica com capacidade de no mínimo 50 litros,Características gerais: Alça laterais para facilitar o transporte, tampa térmica resistente(com PU). Material externo: Confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD)nas paredes interna e externa, polímero sintético de alta resistência química, impactose às baixas temperaturas.  Construída com matéria prima ecologicamente correta eGarantia de no mínimo: 6 meses. A caixa térmica deverá apresentar alta qualidade noisolamento térmico. (06-06-9410) 5,000                                                                                                       

43 7020238 CAIX CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 8 CUBOS - O produto deverá estar deacordo 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, sempimenta e sem glúten. Poderá conter outros ingredientes desde que permitidos porlegislação e que não descaracterizem o produto. Embalagem primaria: saco plásticoleitoso 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. (07-02-0238)
56,000                                                                                                       

44 7021051 UN CANELA EM PÓ-proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino,acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedadohermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados deidentificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produtoe apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega naunidade requisitante, de acordo com a RDC n°276/2005. Embalagem com 30g.(07-02-1051) 30,000                                                                                                       
45 6069280 UN CAPA DE CHUVA UNISSEX - Capa de chuva unissex, tecido  fino e impermeável e,com capuz com ajustes frente e costas, visor transparente para facilitar a visãoperiférica e pode ser usado sobre o capacete. Com recorte frontal (06-06-9280) 210,000                                                                                                       46 7010828 Kg CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRO - sem osso, cortado em cubos 1x1,obtida através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquerespécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentarodor, 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 queidentifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço deInspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de InspeçãoMunicipal). (07-01-0828)

1.995,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  9/4147 7010802 Kg CARNE BOVINA DE 1ª EM BIFE KG - resfriada, com no máximo 20% de gordura noseu total, livre de aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento oumanchas esverdeadas, acondicionadas em embalagens de 1 a 15 KG (conformesolicitado pelo município), com ao menos 70% do prazo de validade à vencer na datada entrega (07-01-0802) 800,000                                                                                                       48 7021078 Kg CARNE BOVINA EM CUBO-a carne deve ser de patinho ou coxão mole, apresentar-secom aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, semmanchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substânciacontaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com alegislação sanitária e Ministério de Agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome ecomposição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro noórgão oficial, CGC, endereço do fabricante e distribuidor, condições dearmazenamento e quantidade (peso). Sua apresentação deve ser em cubos deaproximadamente 3x3 cm, congelada em temperatura de - 10 a - 25ºC. Embalagem de01 KG. (07-02-1078)

1.500,000                                                                                                       
49 7010827 Kg CARNE BOVINA MOÍDA - tipo músculo, sem osso, moída, fresca, congelada, comtemperatura de -12° a -18°C, de segunda qualidade, obtida através do abate deanimais sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo deinflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e sabor característico,cor vermelha brilhante ou púrpura. O percentual aceitável de sebo ou gordura é de10%. Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plásticotransparente, atóxico, intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com rótulo ouetiqueta que identifique: categoria e característica do produto, data de fabricação,prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço deInspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0827)

1.845,000                                                                                                       
50 7010829 Kg 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 deanimais sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo deinflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e sabor característico,cor vermelha brilhante ou púrpura. O percentual aceitável de sebo ou gordura é de10%. Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plásticotransparente, atóxico, intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com rótulo ouetiqueta que identifique: categoria do produto, data de fabricação, prazo de validade,carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ouSIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0829)

2.640,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  10/4151 7010719 Kg CARNE BOVINA TIPO COSTELA KG - De boa qualidade , resfriada, com osso, obtidaatravés do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie,nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e sabor característico, cor vermelhabrilhante 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) ouSIM (Serviço de Inspeção Municipal. (07-01-0719)

665,000                                                                                                       
52 7010806 KILO CARNE DE 2ª INTEIRA RESFRIADA KG - Paleta ou Acem, com no máximo 20% degordura no seu total, livre de aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, semescurecimento ou manchas esverdeadas . Será aceito pedaço de peça para atingir aquantidade requisitada (07-01-0806) 125,000                                                                                                       53 7010830 Kg CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, fresca, congelada, com temperaturade -12° a -18°C, obtida através do abate de animais sadios, não podem ter manchasde qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deveapresentar odor e sabor característico, cor amarela rosada. Não devem apresentargelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de descongelamento.Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente,atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, data defabricação, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0830)

825,000                                                                                                       
54 7010831 Kg CARNE DE FRANGO - PEITO, fresco, congelado, com temperatura de -12° a -18°C,obtida através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquerespécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentarodor e sabor característico, cor amarela rosada. Não deve apresentar gelo superficial,água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de descongelamento. Embalagem emsaco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto,com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, data de fabricação, prazode validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de InspeçãoEstadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0831)

500,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  11/4155 7010695 Kg CEBOLA  - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livrede sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estadopara consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado,descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas oudoenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.(07-01-0695) 525,000                                                                                                       

56 7010696 Kg CENOURA  -  de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme,livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeitoestado 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 eintacto. (07-01-0696) 365,000                                                                                                       
57 6023195 UN CERA LÍQUIDA INCOLOR  850 ml - Cera líquida, incolor, auto brilho, com 850 ml,pronto para uso, original do fabricante, com Registro no Ministério da Saúde, químicoresponsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricanteestampada na embalagem. (06-02-3195) 2.608,000                                                                                                       58 6023196 UN CERA LÍQUIDA VERMELHA  850ml - Cera líquida, vermelha, auto brilho, com 850 ml,pronto para uso, original do fabricante, com Registro no Ministério da Saúde, químicoresponsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricanteestampada na embalagem. (06-02-3196) 230,000                                                                                                       59 6023044 UN CESTO DE LIXO C/ PEDAL 18L (06-02-3044) 134,000                                                                                                       60 6023234 UN CESTO DE LIXO COM TAMPA  100 L - Cesto de lixo com tampa, capacidade 100litros, contendo selo com informações do fabricante e composição do produto.(06-02-3234) 66,000                                                                                                       61 6020291 UN CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO (06-02-0291) 71,000                                                                                                       62 6020290 UN CESTO DE LIXO, 50 LITROS (06-02-0290) 230,000                                                                                                       63 6023042 UN CESTO PLÁSTICO DE LIXO TELADO 9L. (06-02-3042) 1.816,000                                                                                                       Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  12/4164 7020871 CAIX CHÁ MATE  400g  - tostado, com validade minima de 06(seis) meses após a data deentega, embalagem com 400 gramas (07-02-0871) 24,000                                                                                                       65 7021212 CAIX CHÁ MATE TOSTADO NATURAL 250g -  De boa qualidade, erva mate tostado,constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos dessecados, tostados epartidos; pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades,parasitas e larvas, rendimento de até 15 litros embalagem a granel; embalado caixapapel cartão, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação eprocedência, número do lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis)meses a partir da data da entrega. Embalagem  pesando 250 gramas. (07-02-1212) 2.645,000                                                                                                       

66 7021299 CAIX CHÁ SABOR CAMOMILA, caixa com 20 sachês, de 11g. (07-02-1299) 40,000                                                                                                       67 7021300 CAIX CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA, caixa com 20 sachês, de 11g. (07-02-1300) 50,000                                                                                                       68 7021301 CAIX CHÁ SABOR HORTELÃ, caixa com 20 sachês, de 11g. (07-02-1301) 100,000                                                                                                       69 7010718 MAÇO CHEIRO VERDE MAÇO de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeitoestado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho,deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias porpragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico eintacto. (07-01-0718) 250,000                                                                                                       
70 7020883 PC CHOCOLATE GRANULADO 150g - Embalagem de 150 gramas. (07-02-0883) 280,000                                                                                                       71 7010072 Kg CHUCHU - de primeira qualidade, de tamanho grande e médio, coloração Uniforme,sem defeito, firmes e bem desenvolvidos, livres de terra ou copros estrtanhosaderentes, não deve apresentar quaisquer lesão. (07-01-0072) 444,000                                                                                                       72 6023657 UN CHUPETA COM BICO EM SILICONE ANATÔMICO - Chupeta com aplicação destrass. Cor diversa, com o prendedor. bico em silicone anatômico. Tamanho de 0 a 6meses e maior de 6 meses. (06-02-3657) 50,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  13/4173 6060411 UN COADOR DE PANO GRANDE P/CAFÉ - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM.GRANDE MATERIAL (IS): flanela lisa e cordão 8 fios, 100% algodão.CARACTERÍSTICA (S): composto de duas partes iguais, com extremidadessuperiores retas e inferiores em forma circular. COR: branca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.(06-06-0411) 354,000                                                                                                       

74 7020773 PC COCO RALADO 100g -  ralado, sem açucar. Produto obtido a partir do fruto cocoqueiro, por processo tecnologico adequado e separado parcilamente por emulsãoóleo/água por processos mecanicos de acordo com a RDC 272/2005 DA ANVISA,devidamente identificada na emabalgem, com 100g. (07-02-0773) 380,000                                                                                                       75 6062030 PC COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID. (06-06-2030) 150,000                                                                                                       76 6060460 PC COLHER REFEIÇÃO PARA FESTA DESCARTÁVEL C/100 - Pacote com 100unidades (06-06-0460) 150,000                                                                                                       77 7021972 PC COLORÍFICO 500g - alimentício, produto obtido do pó do urucum com a mistura defubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem apresença de sujidade ou matérias estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, o nomedo fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem em polietileno transparente,com peso líquido de 500 gramas. (07-02-1972) 320,000                                                                                                       
78 6023772 UN CONDICIONADOR PARA CABELO USO ADULTO  500ml - Condicionador paracabelos normais (USO ADULTO), contendo 500ml embalagem original de fábrica,contendo informações do fabricante, composição, químico responsável, data devalidade estampada na embalagem. (06-02-3772) 100,000                                                                                                       79 6023773 UN CONDICIONADOR USO INFANTIL 500ml - Condicionador infantil para cabelosnormais, contendo 500ml embalagem original de fábrica, contendo informações dofabricante, composição, químico responsável, data de validade estampada naembalagem. (06-02-3773) 2.130,000                                                                                                       80 7021159 PC CONDIMENTO (orégano) - 200g -  apresentação natural, matéria-prima orégano,aspecto físico granulado. Embalagem 200g. (07-02-1159) 310,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  14/4181 6020275 PC COPO DESCARTÁVEL 180ml  PACOTE C/100 UNID. - Copo descartável emPolipropileno, com capacidade mínima para 180 ml, acondicionado em pacotescontendo 100 copos, invioláveis, com peso mínimo de 220g, sendo que os pacotesdevem estar protegidos em caixa de papelão resistente. Deverá constarexpressamente e de forma indelével em cada pacote a quantidade do mesmo bemcomo a capacidade de cada copo e seu peso mínimo. Cada copo deve conter gravadode forma indelével em relevo marca ou identificação do fabricante, símbolo deidentificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagemconforme NBR 13230 e capacidade do copo. Os copos deverão estar emconformidade com a norma técnica 14.865/2002. Caixa com 25 pacotes de 100unidades. na cor transparente. (06-02-0275)

12.615,000                                                                                                       
82 6060002 PC COPO DESCARTÁVEL 50ml  PACOTE C/100 UNID. -  Copo descartável emPolipropileno, com capacidade mínima para 50 ml, acondicionado em pacotescontendo 100 copos, invioláveis, com peso mínimo de 220g, sendo que os pacotesdevem estar protegidos em caixa de papelão resistente. Deverá constarexpressamente e de forma indelével em cada pacote a quantidade do mesmo bemcomo a capacidade de cada copo e seu peso mínimo. Cada copo deve conter gravadode forma indelével em relevo marca ou identificação do fabricante, símbolo deidentificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagemconforme NBR 13230 e capacidade do copo. Os copos deverão estar emconformidade com a norma técnica 14.865/2002. Caixa com 25 pacotes de 100unidades. na cor transparente. (06-06-0002)

3.655,000                                                                                                       
83 6060145 PC CORDA DE NYLON VARAL PCT. C/ 10m - Corda de nylon para varal Produzidas apartir do uso de Polietileno 90%, Polipropileno 10% e Pigmento. Produto não perecível.Não Tóxico. Pacote com 10m. (06-06-0145) 110,000                                                                                                       84 7020154 PC CRAVO DA ÍNDIA 40g -  produto natural, embalado em saco de polietileno atóxico,transparente e resistente, 40g. Data de fabricação e validade. (07-02-0154) 20,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  15/4185 7021031 UN CREME DE LEITE 200g -  UHT produto de origem animal, embalado em tetra pack.  Aembalagem deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre deumidade e fragmentos estranhos, não violada e resistente de modo a garantir aintegridade do produto. Deverá conter externamente os dados de identificação,procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto evalidade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. O produto deveráatender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme portaria 369 de04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos deOrigem Animal. Embalagem de 200g. (07-02-1031)

510,000                                                                                                       
86 3060053 UN CREME DENTAL COM FLÚOR 180g - Creme dental, em pasta, com flúor, embalagem180g. (03-06-0053) 670,000                                                                                                       87 6023334 UN CREME DENTAL INFANTIL 50g -  Creme dental infantil com 1100 PPM de flúor.Unidade com 50g. Igual ou superior a Tandy  ou Colgate. (06-02-3334) 1.500,000                                                                                                       88 6023630 FRAS CREME HIDRATANTE CORPORAL - Frasco c/ 1 litro (06-02-3630) 480,000                                                                                                       89 6023499 UN CREME PARA PENTEAR PARA ADULTO 300ml - (06-02-3499) 817,000                                                                                                       90 6020031 LATA CREOLINA  500ml (06-02-0031) 407,000                                                                                                       91 6023349 FRAS DESINFETANTE 2 LITROS -  Germicida, pronto uso, original do fabricante, comregistro no ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e validade,composição e informações do fabricante estampada na embalagem.  Marcasaceitaveis:  assim, kalipto bom bril, minuano, ipê e azulim. (06-02-3349) 14.033,000                                                                                                       92 6023329 LIT DESINFETANTE LYSOFORM 1L - Desinfetante lysoform bruto, bactericida, germicidae fungicida. Frasco de 1 litro. (06-02-3329) 15,000                                                                                                       93 6023555 UN DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 55g - Desodorante antitranspirante, neutro,em creme, sem perfume, composto por: agua demineralizada, edta propilenoglicol,triclosan, metilparabeno, propilparabeno, alcool cetilico, alcool cetoestarilico etoxilado,monoestearato de glicerila e cloridroxido de aluminio.  Com aproximadamente 55gramas. (06-02-3555) 50,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  16/4194 6023515 UN DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE FEMININO (06-02-3515) 454,000                                                                                                       95 6023517 UN DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE MASCULINO (06-02-3517) 454,000                                                                                                       96 6068023 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML (06-06-8023) 508,000                                                                                                       97 6023350 UN DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - Neutro, pronto uso, biodegradável, original dofabricante, com Registro do Ministério da Saúde, químico responsável, data defabricação e validade, composição e informações do fabricante estampada naembalagem.  Marcas aceitaveis:  Ypê, Limpol, Minuano, Supremo, Sol. (06-02-3350) 13.106,000                                                                                                       98 7010145 UN DOCE DE LEITE 200g - embalagem pote 200g. (07-01-0145) 250,000                                                                                                       99 6023774 FRAS ENXAGUANTE BUCAL INFANTIL 250ml. (06-02-3774) 25,000                                                                                                       100 7021139 PC ERVA DOCE 40g - Embalagem com 40g. (07-02-1139) 30,000                                                                                                       101 7020066 PC ERVA MATE  500g - Tradicional para tereré, embalagem plástica contendo 500g.(07-02-0066) 240,000                                                                                                       102 7021305 SC ERVILHA EM CONSERVA  SACHÊ 200g - não amassadas ou enferrujada eperfuradas. A embalgem deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ouparasitas, fragmentos estranhos, não violada e resistente, de modo a garantir aintegridade do produto. Deverá conter externamente os dados de identificação,procedência, informações nutricionais, numero de lote, quantidade do produto evalidade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, CNPJ do fabricante ,data de fabricação, prazo de validade e com ao menos 70% do prazo de validade àvencer na data da entrega.  SACHE 200 GR. (07-02-1305)

456,000                                                                                                       
103 7021032 LATA ERVILHA EM CONSERVA 2kg - -enlatadas, não amassadas ou enferrujadas eperfuradas. A embalagem deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ouparasitas, fragmentos estranhos, não violada e resistente, de modo a garantir aintegridade do produto. Deverá conter externamente os dados de identificação,procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto evalidade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Lata de 02Kg.(07-02-1032) 160,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  17/41104 6023171 UN ESCOVA DE CABELO INFANTIL (06-02-3171) 150,000                                                                                                       105 6023091 UN ESCOVA DE CABELO PARA ADULTO (06-02-3091) 135,000                                                                                                       106 6023054 UN ESCOVA DE CABELO PARA BEBÊ (06-02-3054) 70,000                                                                                                       107 6023447 UN ESCOVA DE DENTE MACIA (06-02-3447) 530,000                                                                                                       108 6020054 UN ESCOVA DE LAVAR ROUPA (06-02-0054) 182,000                                                                                                       109 6160063 UN ESCOVA DE LIMPEZA DE MAMADEIRA 30cm - Escova lavar mamadeiras 30 cm decomprimento, com cerdas de nylon macias e duráveis, sua composição deve ser abase de polipropileno e nylon. (06-16-0063) 180,000                                                                                                       110 6020089 UN ESPANADOR SINTÉTICO C/CABO 30cm - Espanador sintético de nylon, cabo demadeira, comprimento aproximado do cabo: 30cm. (06-02-0089) 63,000                                                                                                       111 6020137 PC ESPONJA DE AÇO PACOTE C/8 UNID. -  Produto confeccionado com fios finos deaço, emaranhados, pesando, no mínimo, 60g. (Pacote com 08 unid). (06-02-0137) 3.233,000                                                                                                       112 6023354 PC ESPONJA DUPLA FACE PACOTE C/3 UNID. - Pacote com 3 unidades, de fibrasintética, para uso geral de limpeza, medindo 7cm X 11cmX 2,2cm, com informaçõesda composição e fabricante em embalagem original. (06-02-3354) 4.735,000                                                                                                       113 6020282 UN ESPONJA PARA BANHO / INFANTIL (06-02-0282) 350,000                                                                                                       114 6023207 UN ESPONJA PARA BANHO 13 X 9 cm - Esponja para banho, de espuma poliuretana efibra de poliester com talco, anti alérgico, formato oval, com dupla face, sendo umamais aspera, medindo aproximadamente 13 X 9 cm. (06-02-3207) 90,000                                                                                                       115 7020009 UN EXTRATO DE TOMATE 870g - simples concentrado, isento de peles esementes.Valor Nutricional (por porção de 30g): Vcal. – 26 Kcal Carb. – 5,8g , Prot.  –1,0g, Sódio: 127 mg.*VD = Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal.Referencia: Fugini ou similar. O produto deverá apresentar validade mínima de 03meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. (Embalagem de 870 g).(07-02-0009) 1.096,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  18/41116 7021973 PC FARINHA DE MANDIOCA 500g - grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dosprocessos 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 deveráestar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da AgenciaNacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nomedo fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes depolietileno, com peso líquido de 500 gramas. (07-02-1973)

1.242,000                                                                                                       
117 7021307 UN FARINHA DE ROSCA 500g -  seca, fina, ligeiramente torrada, de cor amarelada,isenta de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá estar em conformidade coma Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem contendo, nomínimo, 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 pacotesde polietileno, com peso líquido de 500 g. (07-02-1307) 43,000                                                                                                       
118 7021247 Kg FARINHA DE TRIGO 1kg - especial, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpodesgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado deconservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pófino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. O produto deveráestar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, daAgencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, onome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes depolietileno, com peso líquido de 1 kg. (07-02-1247)

530,000                                                                                                       
119 7020799 UN FARINHA PARA QUIBE 500g -  grãos limpos, aspecto granuloso, fino e processado.Embalagem de 500g. (07-02-0799) 95,000                                                                                                       120 7021024 PC FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-, embalado em sacos plásticos, transparentes,isentos de sujidades, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa,pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, fragmentos ou corpos estranhos, nãoviolados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados e com  registro no MA. Aembalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 daCNNPA. Pacote de 01 Kg. (07-02-1024)

1.230,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  19/41121 7021308 UN FEIJÃO PRETO 1kg -  tipo 1, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento dematéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade.Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ dofabricante, o número do lote, a data  de fabricação e a data ou prazo de validade.Embalagem em polietileno transparente, com peso líquido de 1 kg. (07-02-1308) 200,000                                                                                                       122 7010491 SC FERMENTO BIOLÓGICO 10g - biológico, seco, instantâneo, em pó, formado depequenos bastões. Produto obtido de    Culturas puras de leveduras (Saccharomycescerevisiae) por procedimento tecnológico adequado para aumentar o volume e aporosidade dos produtos forneados. Isentos de matérias terrosas e detritos vegetais eanimais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, oCNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo devalidade. Acondicionado em embalagem laminadas de 10 gramas. (07-01-0491) 460,000                                                                                                       

123 7020190 UN FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250g - seco, instantâneo, em pó. Produto obtido deculturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por procedimento tecnológicoadequado para aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Isentos dematérias terrosas e detritos vegetais e animais. Rotulagem contendo, no mínimo, onome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Acondicionado em embalagem de 250gramas. (07-02-0190) 146,000                                                                                                       
124 6160199 UN FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 30 UNIDADES. (06-16-0199) 1.520,000                                                                                                       125 6020234 UN FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60) (06-02-0234) 2.795,000                                                                                                       126 6067513 MAÇO FÓSFORO  -  MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - Maço contendo 10 caixas com40 palitos de  fósforos cada, caixa de madeira acendimento macio e seguro.Materialcom o selo do INMETRO. (06-06-7513) 1.502,000                                                                                                       127 6069323 PC FRALDA DESCARTÁVEL "EXG", PCT. C/ 42 UNID. (06-06-9323) 2.100,000                                                                                                       128 6023702 PC FRALDA DESCARTÁVEL "M", PACOTE C/ 54 UNIDADES (06-02-3702) 300,000                                                                                                       129 6023664 PC Fralda descartável (RN) - Pacote c/ 40 undades (06-02-3664) 40,000                                                                                                       Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  20/41130 3039688 PC FRALDA DESCARTÁVEL EXTRA G C/7UNIDADES - Fralda descartável tamanhoExtra G com 7 unidades  - Fralda descartável Infantil para crianças acima de 12 kg,formato anatômico de cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferênciacom 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento interno deverá serconfeccionado de polpa de celulose e gel ultra absorvente, com dupla camada deproteção, bordas úmidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seudeslocamento durante o uso e barreira antivazamento  impermeáveis nas laterais. Serisenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar superfície uniforme, livre deempelotamentos ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso.  O revestimentoexterno deverá ser confeccionado em plástico apropriado, do tipo filme polietileno, comespessura, flexibilidade e resistência adequadas. Ser dotada de faixa multi ajustávelde duas tiras adesivas (abre/fecha), devidamente impregnada de substânciasaderentes antialérgica, possuindo nas extremidades pequenas dobraduras quepermitam preservar sua adesividade e o fácil manuseio. Apresentar nome e CRQ ouCRF do responsável, certificado de registro  do Ministério da Saúde, data defabricação e validade do produto impressa e visível em cada pacote. Embalagemplástica resistente e original do fabricante. (03-03-9688)

50,000                                                                                                       

131 6067492 UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G C/ 22 UNID (06-06-7492) 1.150,000                                                                                                       132 6023359 PC FRALDA DESCARTÁVEL  TAMANHO G PACOTE C/ 8 UNIDADES-Fralda descartávelinfantil para crianças de 9 a 12kg, formato anatômico de cintura ajustável, dotada derecortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito.Seu revestimento interno deverá ser confeccionado de polpa de celulose e gelultra-absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidas entre si, fixando acamada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso e barreiraantivazamento impermeáveis nas laterais. Ser isenta de substâncias alergênicas outóxicas, apresnetar superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outrodefeito prejudicial ao seu uso. O revestimento externo deverá ser confeccionado emplástico apropriado, do tipo filme polietileno, com espessura, flexibildade e resistênciaadequadas. Ser dotada de faixa multi ajustável de duas tiras adesivas (abre/fecha),devidamente impregnada de substâncias aderentes antiarlérgica, possuindo nasextremidades pequenas dobraduras que permitam preservar suas adesividade e o fácilmanuseio. Apresentar nome e CRQ ou CRF do responsável, certificado de Registro doMinistério da Saúde, data de fabricação e validade do produto impressa e visível emcada pacote. Embalagem plástica resistente e original do fabricante. (06-02-3359)
50,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  21/41133 6023360 PC FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES-Fraldadescartável 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, possibilitandoajuste perfeito. Seu revestimento interno deverá ser confeccionado de polpa decelulose e gel ultra-absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidas entresi, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso ebarreira antivazamento impermeáveis nas laterais. Ser isenta de substânciasalergênicas ou tóxicas, apresnetar superfície uniforme, livre de empelotamentos ouqualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. O revestimento externo deverá serconfeccionado em plástico apropriado, do tipo filme polietileno, com espessura,flexibildade e resistência adequadas. Ser dotada de faixa multi ajustável de duas tirasadesivas (abre/fecha), devidamente impregnada de substâncias aderentesantiarlérgica, possuindo nas extremidades pequenas dobraduras que permitampreservar suas adesividade e o fácil manuseio. Apresentar nome e CRQ ou CRF doresponsável, certificado de Registro do Ministério da Saúde, data de fabricação evalidade do produto impressa e visível em cada pacote. Embalagem plástica resistentee original do fabricante. (06-02-3360)

50,000                                                                                                       

134 6067494 PC FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM P C/ 26 UNID (06-06-7494) 150,000                                                                                                       135 7020927 PC FUBÁ DE MILHO 500g - Produto obtido pela moagem do grão de milho,"degerminado", deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpasisentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos. Como 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 nº 263, de 22 desetembro de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagemcontendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, onúmero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes evalor nutricional. Embalagem em pacotes de polietileno, com peso líquido de 500gramas. (07-02-0927)
832,000                                                                                                       

136 6020034 UN FUNIL PLÁSTICO MÉDIO 110mm - Diâmetro aproximado 110mm. (06-02-0034) 30,000                                                                                                       137 6060414 PC GARFO DE REFEIÇÃO PARA FESTA PCT C/ 50 UNIDADES. (06-06-0414) 630,000                                                                                                       138 6060421 PC GARFO SOBREMESSA PARA FESTA PCT/50 UNID. -   Descartável, pacote com 50unidades. (06-06-0421) 170,000                                                                                                       Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  22/41139 6160074 UN GARRAFA TÉRMICA 5L - Garrafa térmica - capacidade 5 litros; adapta-se amultiplicidade de usos, corpo termoplástico de parede dupla, isolado termicamentecom espuma de poliuretano, grande resistência ao uso, impactos e quedas, bocalremovível que permite a colocação de cubos de gelo, alça integrada de granderesistência, material atóxico e reciclável. (06-16-0074) 20,000                                                                                                       140 6069600 UN GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L - Garrafa cilíndrica aço inox, com característicatérmica capaz de conservar a temperatura de bebidas quentes, acionamento porpressão na tampa e alça para transporte, capacidade de armazenamento de 1.8 litros.(06-06-9600) 169,000                                                                                                       141 6060005 UN GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1.8L - Garrafa cilíndrica, com característica térmicacapaz de conservar a temperatura de bebidas quentes, acionamento por pressão natampa e alça para transporte, capacidade de armazenamento de 1.8 litros.(06-06-0005) 20,000                                                                                                       142 7021365 CAIX GELATINA EM PÓ - vários sabores, com açúcar, aromatizante, podendo seradicionada de corantes naturais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome dofabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes e valor nutricional. Embalagemoriginal de fábrica com peso líquido de 30g a 40g. (07-02-1365) 1.200,000                                                                                                       143 7030049 PC GELO EM CUBO PACOTE DE 8kg -  Gelo em cubo, pacote pesando 8Kg.(07-03-0049) 232,000                                                                                                       144 7010181 UN GOIABADA 500g -  com caracterisitca sensoriais típicas do produto em bom estado deconservação. A apresentação deve ser em embalagens de 600g, íntegras, livres desujidades e validade mínima de 1 (um) ano. Embalagem de 500g. (07-01-0181) 225,000                                                                                                       145 6060446 PC GUARDANAPO DE PAPEL 22x22cm PCT COM 50 UNID. - Guardanapo de papelmaterial celulose, medidas aproximadas: largura 22 cm, comprimento 22 cm, corbranca, tipo folhas duplas, branca e texturizada, pacote com 50 unidades.(06-06-0446) 1.582,000                                                                                                       146 6023645 CAIX HASTE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO CX. C/75 UNID. - Haste flexível de plástico comalgodão na  pontas, caixa com no mínimo 75 unidades. (06-02-3645) 120,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  23/41147 6023138 UN INSETICIDA 300 ML SPRAY (06-02-3138) 855,000                                                                                                       148 7010016 LIT IOGURTE  1 LITRO - com polpa de frutas e sabores variados. Produto obtido a partirdo leite de vaca através da adição de probióticos, microrganismos benéficos à saúdeque realizam a fermentação láctica do leite. Produto pasteurizado, adoçado e comsabor. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJdo 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 ecarimbo de inspeção. Embalagem de polietileno original de fábrica com peso líquidode 1 litro. (07-01-0016)

200,000                                                                                                       
149 7010690 Kg LARANJA PÊRA Kg - pera, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-01-0690) 600,000                                                                                                       
150 7020091 UN LEITE CONDENSADO 395g - Embalagem longa vida de 395g. Prazo de validademínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega. (07-02-0091) 760,000                                                                                                       151 7021318 UN LEITE DE COCO 200 ml - Leite de coco, emabalagem de 200ml, é obtido a partir doendosperma do fruto da palmácea (cocos nucifera L.) adequadamente selecionado,despolpado, despeliculado, triturado, prensado, formulado, pasteurizado, envasado earmazenado à temperatura ambiente sem incidência solar direta no produto.(07-02-1318) 100,000                                                                                                       152 7020803 UN 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%. Rotulagemcontendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, onúmero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes,informações nutricionais. Acondicionado em embalagem laminada de 400 gramas.(07-02-0803) 500,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  24/41153 7021143 LIT LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO - Leite de vaca, liquido, integral, 3,0% de gordura,pasteurizado, longa vida, UHT. Produto de origem animal (vaca), líquido fluido,homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado (processo de ultra pasteurizaçãoconsiste basicamente no tratamento do leite a uma temperatura de 130° a 150° C, por2 a 4 segundos e depois resfriado a uma temperatura inferior a 32º C). Rotulagemcontendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, onúmero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes, valornutricional e o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem Tetra Packoriginal de fábrica com peso líquido de 1 litro. (07-02-1143)

940,000                                                                                                       
154 6023656 UN LENÇO UMIDECIDO BALDE COM 450 UNIDADES. (06-02-3656) 290,000                                                                                                       155 6023002 UN LIMPA VIDRO  500ml - Limpador de vidros com pulverizador em gatilho que contenhaem sua formulação Lauril Éter Sulfato de Sódio, tubo com 500 ml. Validade mínima de12 meses a partir daentrega. (06-02-3002) 390,000                                                                                                       156 6023480 UN LIMPADOR DESENGORDURANTE 550ml -  Multiuso, concentrado, para limpezapesada, acondicionado em frascos de 550 ml, registro na ANVISA, validade mínima de12 meses a partir da data de entrega. (06-02-3480) 3.943,000                                                                                                       157 7010722 KILO LINGUIÇA BOVINA SADIA OU SIMILAR LINGUIÇA, resfriada, cru e curada obtidaexclusivamente de carne bovina, adicionada de gordura bovina e ingredientes. Deveapresentar odor, cor e sabor característico. Embalagem em saco plástico depolietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta queidentifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço deInspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de InspeçãoMunicipal). (07-01-0722) 500,000                                                                                                       
158 7010723 KILO LINGUIÇA CALABRESA- SADIA OU SIMILAR , CARNE SUÍNA, CARNEMECANICAMENTE SEPARADA DE AVE, GORDURA SUÍNA, ÁGUA , PROTEÍNAVEGETAL DE SOJA, SAL, AÇÚCARES, ESPECIARIAS NATURAIS (PIMENTAVERMELHA, ALHO, CEBOLA, PIMENTA), embalagem original do fabricante e com aomenos 70% do prazo de validade à vencer na data da entrega. (07-01-0723) 100,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  25/41159 7010738 KILO LINGUIÇA DE FRANGO. Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro tipo deplástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto,prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço deInspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0738) 200,000                                                                                                       160 6023502 UN LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE DE 100L. medidas :Diâmetro :51cm Altura:69cm Capacidade : 100 litros cores Disponivéis: Preto Materiais Utilizados: Plástico Polipropileno. (06-02-3502) 191,000                                                                                                       161 6069422 UN LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL  DE 180 ml (06-06-9422) 40,000                                                                                                       162 6069423 UN LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 50 ml (06-06-9423) 40,000                                                                                                       163 6023363 UN LUSTRA MÓVEIS 500ml - Produto com silicone, fragância suave, registro na ANVISA,validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. (06-02-3363) 190,000                                                                                                       164 6023236 PAR LUVA DE LÁTEX NATURAL ANTIDERRAPANTE TAM.  G - Luva de látex naturalantiderrapante, anatômica, forro 100% algodão, para serviçõs gerais de limpeza,tamanho G, original de fábrica, com CA do Ministério  do Trabalho, embalagemlacrada data de fabricação. (06-02-3236) 1.578,000                                                                                                       165 6023143 PAR LUVA EMBORRACHADA TAM M (PAR) (06-02-3143) 290,000                                                                                                       166 6023141 PAR LUVA EMBORRACHADA TAM P (PAR) (06-02-3141) 238,000                                                                                                       167 3062871 CAIX LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G NÃO ESTÉRIL - 100 UNID (03-06-2871) 110,000                                                                                                       168 6023365 PC LUVAS PLÁSTICAS PCT C/100 - Descartável para cozinha, embalagem com 100unidades, original de fábrica. (06-02-3365) 334,000                                                                                                       169 7010039 Kg MAÇA FUJI 1Kg - fuji, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-01-0039) 1.020,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  26/41170 7021150 PC MACARRÃO CONCHINHA 500g - tipo conchinha, tipo 1, produto não fermentadoobtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolinaenriquecida de ferro e ácido fólico, podendo conter ovo. Fabricados a partir dematérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. Asmassas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, nãopodendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimentode 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Rotulagem contendo, no mínimo, o nomedo fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade, tabela nutricional de ingredientes.Embalagem de polietileno, com peso líquido de 500 g. (07-02-1150)

200,000                                                                                                       
171 7020013 PC MACARRÃO ESPAGUETE 500g - tipo espaguete, tipo 1, sêmola de trigo enriquecidacom ferro e ácido fólico, podendo conter ovo. Produto não fermentado obtido peloamassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricadosa partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos elarvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção,não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após ocozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Rotulagem contendo, nomínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote,a data de fabricação e a data ou prazo de validade, tabela nutricional e ingredientes.Deve estar de acordo com a Legislação da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA. Embalagem de polietileno, com peso líquido de 500 g. (07-02-0013)

1.778,000                                                                                                       
172 7021012 PC MACARRÃO PARAFUSO 500g -  Tipo 1, produto não fermentado obtido peloamassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina enriquecidade ferro e ácido fólico, podendo conter ovo. Fabricados a partir de matérias primas sãse limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postasna água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ourançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antesda cocção. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, oCNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo devalidade, tabela nutricional de ingredientes. Embalagem de polietileno, com pesolíquido de 500 g. (07-02-1012)

1.254,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  27/41173 7010149 SC MAIONESE TRADICIONAL 550g - Composto a base de ovos pasteurizados, sal,açúcar e outras substâncias permitidas, de consistência cremosa, cor, cheiro e saborpróprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado deconservação. 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. (07-01-0149) 835,000                                                                                                       

174 6061812 UN MAMADEIRA 250 ML COM BICO DE SILICONE (06-06-1812) 30,000                                                                                                       175 7010358 Kg MAMÃO FORMOSA Kg - formosa, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloraçãouniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante.Deverá estar em perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves comopodridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas,rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno,transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0358) 2.060,000                                                                                                       
176 7010117 Kg MANDIOCA Kg - tipo branca/amarela, descascada, cortada em cubos, de 1ªqualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades,parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos gravescomo podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-01-0117) 630,000                                                                                                       
177 6023639 UN MANGUEIRA PARA JARDIM 30m - Mangueira pra jardim com 30 metros decomprimento, diâmentro interno de 3/4 e parede de 2mm. (06-02-3639) 78,000                                                                                                       178 6020292 UN MANGUEIRA PARA JARDIM DE 50 METROS (06-02-0292) 91,000                                                                                                       179 7010682 UN MARGARINA VEGETAL 500g - Com sal, composto de 80% de lipídios, obtida daemulsão de gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina e outrassubstâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado emembalagens de 500g. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega doproduto. (07-01-0682) 451,000                                                                                                       180 6023279 PC MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM ELÁSTICO  -  ( PACOTE COM 100UNIDADES) (06-02-3279) 77,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  28/41181 7021312 UN MASSA PARA LASANHA 500g - Pré-cozida, à base de farinha de trigo ou sêmola.Fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas,parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antesda cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Rotulagem contendo, nomínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote,a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno, compeso líquido de 500 g. (07-02-1312) 150,000                                                                                                       

182 7010697 Kg MELANCIA Kg -  PESO entre 6 a 10 kg de 1ª qualidade, in natura,tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas,larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeitoestado para consumo, madura, sem defeitos graves comopodridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias porpragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno,transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0697)
650,000                                                                                                       

183 7010158 Kg MELÃO Kg - amarelo, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas,rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno,transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0158) 150,000                                                                                                       
184 7021245 PC MILHO DE PIPOCA 500g - para pipoca, tipo 1, produto da variedade especial de milho(Zea mays everta), grãos sãos, limpos, isentos de matérias terrosas e parasitos e dedetritos animais ou vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante eo do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ouprazo de validade e tabela nutricional. Embalagem de polietileno com peso líquido de500 g. (07-02-1245) 605,000                                                                                                       
185 7020854 UN MILHO PARA CANJICA 500g -  sem pele, amarelo ou branco, de 1º qualidade,acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fábrica com500 g, registro no ministério da agricultura/saúde, isento de matéria terrosa, pedras,fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, cominformações de fabricante e data de vencimento estampada na embalagem.(07-02-0854) 270,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  29/41186 7020878 LATA MILHO VERDE EM CONSERVA 2Kg - em conserva, grãos inteiros selecionados(mínimo de 98% de milhos inteiros), cor e textura apropriada ao produto, sabor e odorpróprios dos ingredientes, uniformidade de tamanho e formato, envazadospraticamente crus, reidratados ou pré-cozidos imersos ou não em líquido de coberturaapropriada submetido a processo tecnológico adequado antes ou depois dehermeticamente fechados. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e odo produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ouprazo de validade e tabela nutricional. Embalagem primária em lata de folha deflandres com peso líquido de 2 kg. (07-02-0878)

200,000                                                                                                       
187 7010429 UN MILHO VERDE SACHÊ 200g -  em conserva, grãos inteiros selecionados (mínimo de98% de milhos inteiros), cor e textura apropriada ao produto, sabor e odor próprios dosingredientes, uniformidade de tamanho e formato, envazados praticamente crus,reidratados ou pré-cozidos imersos ou não em líquido de cobertura apropriadasubmetido a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamentefechados. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, oCNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo devalidade e tabela nutricional. Embalagem Sache 200g. (07-01-0429)

993,000                                                                                                       
188 7010138 Kg MUSSARELA kg - Queijo, tipo mussarela, de 1ª qualidade, com ingredientes leite,conservação 0 a10°C. Produto próprio para o consumo humano e em conformidadecom a legislação sanitária em vigor. Apresentação em barra, acondicionada emembalagem plástica apropriada, transparente, limpa, resistente e inviolável. Aembalagem original deverá ser a vácuo e conter externamente os dados deidentificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade,quantidade de produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA,carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações técnicas da ANVISA eInmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias. (07-01-0138)

602,000                                                                                                       
189 7020002 UN ÓLEO DE SOJA 900 ml - de soja, produto obtido do grão de soja que sofreu processotecnológico adequado para extração de suas sementes por uma prensa de alta tensão,neutralização, clarificação, refinação, frigorificação ou não de desodorização. Líquidoviscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem de"poli tereftalado de etila (PET) " com peso líquido de 900 ml. (07-02-0002) 775,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  30/41190 7010096 DZ OVOS Dz - de galinha, classe A, branco ou de cor, casca limpa, íntegra, sem manchasou deformações. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o doproduto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data ou prazo de validade e oregistro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem de polietileno ou papelãocom 12 unidades. (07-01-0096) 504,000                                                                                                       191 6020103 UN PÁ PARA COLETA DE LIXO C/ CABO 50cm -  Produto com base galvanizada ecôncava,  medindo 21cm x 20cm com cabo de madeira, medindo 50cm (Medidasaproximadas) (06-02-0103) 5,000                                                                                                       192 6023030 UN PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA 90 cm - Pá de lixo plastica  com  cabo emmadeira 90 cm . Dimensões (c x l x a): 25.00 x 22.00 x 9.00 centimetros. (06-02-3030) 330,000                                                                                                       193 6023696 PC PALHA DE AÇO - PACOTE C/ 14 UNIDADES (06-02-3696) 686,000                                                                                                       194 6062600 PC PALITO P/ ALGODÃO DOCE C/ 100 UNID. (06-06-2600) 50,000                                                                                                       195 6023443 UN PANO DE CHÃO ( SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80 (06-02-3443) 3.283,000                                                                                                       196 6023410 UN PANO DE COPA  (40 X 66 CM), EM ALGODÃO. (06-02-3410) 2.432,000                                                                                                       197 3039709 UN PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 45 X 70 (03-03-9709) 55,000                                                                                                       198 6023213 UN PANO DE PRATO ATOALHADO 46x68cm -  Pano de prato atoalhado, 100% algodão,medindo aproximadamente 46x68cm, estampas variadas, com selo contendo acomposição e informações fabricante (06-02-3213) 190,000                                                                                                       199 6023695 PC PANO PERFEX 60X33CM, PCT. COM 5 UNIDADES (06-02-3695) 58,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  31/41200 7010730 PC PAO DE FORMA 500g -  Produto obtido pela cocção, em condições técnicasadequadas, de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, sal e água,podendo conter outras substâncias alimentícias, desde que aprovadas e mencionadas.O pão deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentas dematéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, com casca, fatiado,cortado horizontalmente. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e odo produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ouprazo de validade. Embalagem de polietileno, transparente e atóxica com peso líquidode 500 g (07-01-0730)

350,000                                                                                                       
201 7010065 Kg PÃO FRANCÊS Kg - de sal, francês, obtido pelo amassamento e cozimento de massapreparada obrigatoriamente com farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza porapresentar casca crocante, de cor uniforme castanho-dourada e miolo de corbranco-creme de textura e granulação fina não uniforme. Embalado em saco depolietileno de baixa densidade, atóxico e de primeiro uso. (07-01-0065) 1.701,000                                                                                                       202 7010137 UN PÃO TIPO HOT DOG Unid. - tipo hot dog. Produto obtido pela cocção, em condiçõestécnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo especial, fermentobiológico, sal e água. O pão deverá ser fabricado com matérias primas de primeiraqualidade, isentas de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação.O miolo deverá ser poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao sercomprimido, e não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ouavermelhados. O miolo deverá ser de cor branca, branco-pardo. Rotulagem contendo,no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número dolote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno,transparente e atóxica. (07-01-0137)

5.500,000                                                                                                       
203 6067465 ROLO PAPEL ALUMÍNIO, MEDINDO 7,5X45CM (06-06-7465) 140,000                                                                                                       204 6062032 ROLO PAPEL FILME DE PVC 30m - Papel filme de PVC plastico, transparente, paraenvolver, proteger, conservar, 28cm de espessura, rolo com 30 metros. (06-06-2032) 98,000                                                                                                       205 6020108 PC PAPEL HIGIENICO PACOTE C/4 ROLOS - Papel higiênico, branco, macio, semperfume, picotado e gofrado ou texturizado, 100% fibra celulósica, folha dupla, rolocom 60x0,10m, embalagem plástica com quatro rolos, original do fabricante, comcomposição, data de fabricação e de validade estampada na embalagem.(06-02-0108) 20.984,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  32/41206 6023707 FD PAPEL TOALHA INTERFOLHA, Branco, de boa qualidade (FARDO C/ 5 PACOTESDE 1000) (06-02-3707) 38,000                                                                                                       207 6023370 PC PAPEL TOALHA PACOTE C/2 ROLOS - Pacote com 2 unidades, para cozinha, altaabsorção, 100% celulose virgem sem perfume, na cor branca sendo que cada rolocontem 60 folhas duplas, medindo 23x22 cm cada folha, com dupla folha picotadatexturizada. Embalagem original do fabricante, contendo informações da composiçãodo produto e do fabricante, . Pacote com 2 rolos. (06-02-3370) 398,000                                                                                                       208 6020052 UN PENTE PARA PIOLHO (06-02-0052) 210,000                                                                                                       209 6023371 UN PENTE PLÁSTICO TAMANHO M - Tamanho M, com dentes ondulados e cabo comsuporte de borracha. (06-02-3371) 220,000                                                                                                       210 1031068 PC PILHA PALITO (AAA) ALCALINA PACOTE C/ 4 UNIDADES. (01-03-1068) 200,000                                                                                                       211 7010733 KILO PIMENTÃO VERDE  de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito 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. (07-01-0733) 22,000                                                                                                       

212 7020766 PC PIRULITOS PCT C/50 UNID. - Pirulito redondo, diversos sabores, com palito plástico.Ingrediente: açúcar, glicose e corantes artificiais. Não contém glúten, pacote com nomínimo 50 unidades. (07-02-0766) 100,000                                                                                                       213 7010303 UN POLPA DE ABACAXI 100g - Produto obtido a partir de frutas maduras e sadias, pormeio de processo tecnológico adequado. Produto congelado, não fermentado, nãoadoçado e sem conservantes. Ausente de substâncias estranhas. Rotulagemcontendo, no mínimo, registro do produto no MAPA, o nome do fabricante e o doproduto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade, tabelanutricional e ingredientes. Embalagem em polipropileno de baixa densidade atóxicocom peso líquido de 100 gramas. (07-01-0303) 1.600,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  33/41214 7010711 UN POLPA DE ACEROLA 100g - Produto obtido a partir de frutas maduras e sadias, pormeio de processo tecnológico adequado. Produto congelado, não fermentado, nãoadoçado e sem conservantes. Ausente de substâncias estranhas. Rotulagemcontendo, no mínimo, registro do produto no MAPA, o nome do fabricante e o doproduto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade.Embalagem em polipropileno de baixa densidade atóxico com peso líquido 100 gr.(07-01-0711) 500,000                                                                                                       

215 7010832 UN POLPA DE MORANGO 100g - Produto obtido a partir de frutas maduras e sadias, pormeio de processo tecnológico adequado. Produto congelado, não fermentado, nãoadoçado e sem conservantes. Ausente de substâncias estranhas. Rotulagemcontendo, no mínimo, registro do produto no MAPA, o nome do fabricante e o doproduto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade, tabelanutricional e ingredientes. Embalagem em polipropileno de baixa densidade atóxicocom peso líquido de 100 gramas. (07-01-0832) 1.000,000                                                                                                       
216 7010833 UN POLPA DE UVA 100g - Produto obtido a partir de frutas maduras e sadias, por meiode processo tecnológico adequado. Produto congelado, não fermentado, não adoçadoe sem conservantes. Ausente de substâncias estranhas. Rotulagem contendo, nomínimo, registro do produto no MAPA, o nome do fabricante e o do produto, oCNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade, tabela nutricionale ingredientes. Embalagem em polipropileno de baixa densidade atóxico com pesolíquido de 100 gramas. (07-01-0833) 600,000                                                                                                       
217 6023429 UN POMADA DE ASSADURA 40g - Produto dermatologicamente testado, original defábrica, com data de fabricação e prazo de validade estampados na embalalgem(06-02-3429) 320,000                                                                                                       218 6069234 PC PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - Pacote com 10 unidades.(06-06-9234) 670,000                                                                                                       219 6060152 PC PRATO DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO - Pacote com 10 unidades. (06-06-0152) 640,000                                                                                                       220 6023373 PC PRENDEDOR DE ROUPA PCT/12 UNID. - Embalagem com 12 unidades, produtoatóxico, material plástico com formato anatômico. (06-02-3373) 244,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  34/41221 7010061 Kg PRESUNTO kg - Presunto cozido, sem capa de gordura, de primeira qualidade. Aembalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo,não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento doconsumo, acondicionados em caixas lacradas A embalagem deve conterexternamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério daAgricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender asespecificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura edo Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos deorigem animal. Validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Conservaçãoem ambiente refrigerado (07-01-0061)

682,000                                                                                                       
222 6023374 UN QUEROSENE 900ml - Com dados de identificação do produto e marca do fabricanteestampados no rótulo. O líquido deve ser límpido e sem impurezas. (06-02-3374) 50,000                                                                                                       223 6023186 UN REFIL PARA RODO 40 CM (06-02-3186) 174,000                                                                                                       224 6023035 UN REFIL PARA RODO 60 CM (06-02-3035) 518,000                                                                                                       225 6020202 UN REFIL PARA RODO 80 CM. (06-02-0202) 60,000                                                                                                       226 7030039 FD REFRIGERANTE 2L FARDO C/6 UNIDADES - Refrigerantes de 2 litros diversossabores, acondicionado em fardo com 06 unidades, equivalente aos das marcasCOCA-COLA / ANTARTICA. (07-03-0039) 526,000                                                                                                       227 6023706 UN REGISTRO DE BOTIJÃO DE GÁS COM MANGUEIRA - Aprovado pelo INMETRO (1regulador de gás, acompanha 80cm de mangueira e 2 abraçadeiras - Indicado pararegular a pressão de saída em botijões de até 13 kg, uso doméstico, validade 5 anos.(06-02-3706) 38,000                                                                                                       228 6023526 UN REPELENTE SPRAY 100 ML - Repelente corporal em spray de longa duraçãodestinado às crianças a partir de 6 meses. Possui icaridina em sua fórmula queoferece proteção contra os insetos voadores, inclusive o mosquito que transmitedengue, zika e chikungunya. É a base de água, sem fragrância e testadodermatologicamente. (06-02-3526) 20,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  35/41229 7010701 Kg REPOLHO - verde, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, tenro,livre de folhas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deveráestar 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. (07-01-0701) 376,000                                                                                                       

230 7010175 UN REQUEIJÃO 200g - cremoso. Composição: leite pasteurizado, água, creme de leite,cultura microbiana apropriada, sal. Produto pastoso de cor clara e uniforme, odor esabor próprios, isento de mofos, bolores ou sustâncias estranhas. Produto sem amido,sem gordura vegetal e sem gordura Trans. Acondicionado em embalagem plásticacom lacre e tampa contendo 200 gramas cada. Não deverá conter glúten. Embalagemcom identificação do produto, peso, tabela nutricional, marca do fabricante, prazo devalidade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data deembalagem. Validade superior a 100 dias. (07-01-0175)
60,000                                                                                                       

231 6023375 UN RODO DUPLO 40 CM C/ CABO- borracha dupla, cabo plastificado com 1,20mcomprimento, com encaixe de rosca, suporte em aço galvanizado. (06-02-3375) 128,000                                                                                                       232 6023376 UN RODO DUPLO 60 CM C/ CABO-CABO- borracha dupla, cabo plastificado com 1,20mcomprimento, com encaixe de rosca, suporte em aço galvanizado (06-02-3376) 738,000                                                                                                       233 6020200 UN RODO DUPLO 80 CM C/ CABO - Rodo de plástico em polipropileno,encaixe de roscaborracha reforçada dulpa, medindo 80 cm, cabo de madeira medindo no mínimo1,10m. (06-02-0200) 115,000                                                                                                       234 6023377 PC SABÃO EM BARRA 200g PACOTE C/5 UNID. - embalagem com 5 unidades,composição:  sódio, glicerina, branqueador ótico, sais inorgânicos, carbonato de cálcioe água. A embalagem deve conter todas as informações exigidas por lei e paresentarnotificação junto a agência nacional de vigilância sanitária. (06-02-3377) 2.814,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  36/41235 6023539 Kg SABÃO EM PÓ 1kg -  TIPO OMO/TIXAN YPÉ OU SIMILAR, concentrado paralavagem de roupa e limpeza em geral (embalagem sacos plásticos com1kg)Composição Química: Tensoativos aniônicos, carbonatos, polifosfatos, agentesalcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Principio Ativo: AlquilBenzeno Sulfonato de Sódio ou Acido Dodecilbenzeno Sulfônico Linear a 90%. PH(1%) aproximadamente entre 10,50 a 11,50g/l, Aparência: Pó Homogêneo Azulado,possuir nível de espuma controlado para redução de enxagues, e deixar a roupa comaroma agradável. Fabricante devera ter laudos e certificado das embalagens. Litros,embalagem certificada pelo IMETRO, fabricante devera ter laudo ou fichas técnicas deespecificação do produto, ficha de informações sobre a segurança de produtosquímicos, registros ou notificações da legislação vigente no Ministério da Saúde eANVISA para produtos e embalagens. Data de fabricação, nome e registro do químicoresponsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constarvisivelmente na embalagem. (06-02-3539)

9.903,000                                                                                                       
236 6023379 UN SABONETE EM BARRA 90G- Com glicerina, fragância diversas, acondicionado emembalagem original do fabricante, com registro no Ministério da Saúde, informaçõesdo fabricante e composição estampada na embalagem. (06-02-3379) 2.650,000                                                                                                       237 6023380 UN SABONETE EM BARRA 90GR INFANTIL- Com glicerina, fragância diversas, para usoinfantil, acondicionado em embalagem original do fabricante, com registro no Ministérioda Saúde, informações do fabricante e composição estampada na embalagem(06-02-3380) 2.200,000                                                                                                       238 6023742 FRAS SABONETE LÍQUIDO 500ml - Sabonete líquido para limpeza das mãos com açãoantibacteriana. com agente antibacteriano 2,4,4’- tricloro-2’- hidroxydiphenyl ether.Frasco com 500ml. (06-02-3742) 547,000                                                                                                       239 6020132 GL SABONETE LÍQUIDO 5L - Sabonete líquido cremoso, para limpeza das mãos comação antibacteriana. com agente antibacteriano 2,4,4’- tricloro-2’- hidroxydiphenylether. galão de 5 litros. (06-02-0132) 510,000                                                                                                       240 6023746 UN SACO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE - 100 L (06-02-3746) 1.000,000                                                                                                       241 6023745 UN SACO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE - 50 L (06-02-3745) 3.000,000                                                                                                       242 6023743 UN SACO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE -15 L (06-02-3743) 3.000,000                                                                                                       Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  37/41243 6023744 UN SACO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE -30 L (06-02-3744) 3.000,000                                                                                                       244 6020142 FD SACO DE LIXO 40L REFORÇADO FARDO C/100 UNID. - (06-02-0142) 220,000                                                                                                       245 6023512 FD SACO DE LIXO DE 30L FARDO C/100 UNIDADES. (06-02-3512) 2.045,000                                                                                                       246 6023446 PC SACO DE LIXO DE 50L REFORÇADO PCT C/100 UNID. - Medidas aproximadas60x70cm, emabalagem com 100 unidades. (06-02-3446) 120,000                                                                                                       247 6023479 FD SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES) (06-02-3479) 2.998,000                                                                                                       248 6020020 UN SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100L. (06-02-0020) 3.000,000                                                                                                       249 6020017 UN SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50L. (06-02-0017) 3.000,000                                                                                                       250 6061300 FD SACO PARA LIXO REFORÇADO 100L FARDO C/100 UNID. - Saco plástico p/ lixocomum cor preta, reforçado, capacidade 100 litros, no mínimo 10 microns, tamanhoaproximado de 75cm de largura x 105cm de altura. (06-06-1300) 4.154,000                                                                                                       251 6023132 Kg SACO PARA LIXO REFORÇADO 150L  (KG) - Saco plástico p/ lixo comum cor preta,reforçado, capacidade 150 litros, no mínimo 10 microns, tamanho aproximado de90cm de largura x 112cm de altura. (06-02-3132) 500,000                                                                                                       252 6020073 Kg SACO PARA LIXO REFORÇADO 200L  (KG) - Saco plástico p/ lixo comum cor preta,reforçado, capacidade 200 litros, no mínimo 10 microns, tamanho aproximado de95cm de largura x 115cm de altura. (06-02-0073) 2.020,000                                                                                                       253 6020271 PC SACO PARA LIXO REFORÇADO 20L FARDO C/100 UNID. - Saco plástico p/ lixocomum cor preta ou azul, reforçado, capacidade 20 litros. (06-02-0271) 440,000                                                                                                       254 6023305 PC SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40 PCT C/ 100 UNID. - (06-02-3305) 60,000                                                                                                       255 6023306 PC SACO PLASTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C/ 100 (06-02-3306) 85,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  38/41256 7021246 PC SAL 1 kg - refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com nomínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação FederalEspecífica. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, oCNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação, a data de validade e atabela nutricional. Embalagem de polietileno com peso líquido de 1 kg. (07-02-1246) 277,000                                                                                                       

257 7010776 Kg SALSICHA TIPO HOT DOG 1Kg - tipo hot dog, resfriada, com no máximo de 2% deamido. Com aspecto característico, cor própria, sem manchas pardacentas ouesverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10%.Embalagem de polietileno com registro no SIF com peso líquido de 1 kg. (07-01-0776) 500,000                                                                                                       258 6023384 UN SAPONACEO EM PÓ 300g - Embalagem com 300 gramas, original do fabricante, comregistro do Ministério da Sáude, químico responsável, indicação do uso, composição,data de fabricação, validade e informações do fabricante estampado na embalagem.(06-02-3384) 690,000                                                                                                       259 6069866 PC SAQUINHO DE PAPEL P/ PIPOCA PCT C/50 UNID. - Saquinhos de papel parapipoca, liso, pacote com 50 unidades, dimensão aproximadas 7,5cm 13cm.(06-06-9866) 300,000                                                                                                       260 6069139 PC SAQUINHO P/ HOT DOG PCT C/50 UNID. - Saquinhos plásticos para hot dog,medindo aproximadamente 22 x 12cm. Pacote com 50 unidades. (06-06-9139) 700,000                                                                                                       261 7010170 LATA SARDINHA 250g - Em conserva de azeite ou óleo comestível. Lata de peso liquido de250g e peso drenado de 165g. 1ª Qualidade. (07-01-0170) 230,000                                                                                                       262 6023386 UN SHAMPOO MATA PIOLHO INFANTIL-100ml, produto dermatologicamente testado,original de fábrica,com data de fabricação e prazo de validade estampados  naembalagem. (06-02-3386) 420,000                                                                                                       263 6023385 UN SHAMPOO P/ CABELO  INFANTIL 500ml - SUave, neutro, antialérgico, acondicionadoem embalagem original do fabricante, contendo informações do fabricante estampadona embalagem. (06-02-3385) 2.080,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  39/41264 6023224 UN SHAMPOO PARA CABELO 500ml - Shampoo para cabelo, suave, neutro, antialérgicoacondicionado em embalagem original do fabricante, com 500 ml, contendoinformações do fabricante e composição do produto. (06-02-3224) 640,000                                                                                                       265 6023001 UN SODA CAUSTICA 1kg - Soda Cáustica em escamas. Composição: hidróxidode sódio, carbonato de sódio e cloreto desódio.Embalagem com 1 kg. (06-02-3001) 80,000                                                                                                       266 7021323 UN SUCO CONCENTRADO EM PÓ 1kg -  rendimento máximo de 25 litros porembalagem, sabores de laranja, laranja com acerola, limão, maracujá, pêssego,manga, tangerina, uva, abacaxi, goiaba e caju, na embalagem deverá constar modo depreparo, data de fabricação, validade e número do lote, validade mínima de 06 mesesna data da entrega, embalagem 01 kg. (07-02-1323) 1.000,000                                                                                                       267 6023226 UN TALCO INFANTIL 200g - Branco, perfumado e antialérgico, acondicionado emembalagem de 200g. (06-02-3226) 1.026,000                                                                                                       268 6023700 UN TALCO PARA PÉS CANFORADO 100g. (06-02-3700) 50,000                                                                                                       269 7010834 Kg TANGERINA TIPO "PONKAN" Kg - tipo "ponkan", de 1ª qualidade, in natura, tamanhoe coloração uniforme, bem desenvolvido, tenro, livre de folhas externas danificadas,sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estadopara 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. (07-01-0834) 200,000                                                                                                       

270 7020095 KILO TEMPERO 1kg  - sem pimenta em pasta a base de alho: pacote ou pote plástico,atóxico de 1kg. 1ª Qualidade. (07-02-0095) 173,000                                                                                                       271 7010702 Kg TOMATE SALADA -  salada, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloraçãouniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito 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. (07-01-0702) 670,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  40/41272 6023240 PC TOUCA PARA CABELO DESCARTÁVEL  PCT C/100 UNID. - Touca para cabelo,descartável, de TNT, selo com informação do fabricante e da composição do produto.Pacote com 100 unidades. (06-02-3240) 330,000                                                                                                       273 6023389 UN VASSOURA DE NYLON - Produto com base plástica, dimensão mínima de 22cm x 5cm, com cerdas de nylon medindo 9cm, com quantidade mínima de 100 tufos. O cabodeverá ser revestido de plástico com comprimento mínimo de 1,20cm. (06-02-3389) 1.474,000                                                                                                       274 6023468 UN VASSOURA DE NYLON- 60cm - Com cerdas macias plástico, cabo de madeira comcomprimento mínimo de 1,10m. (06-02-3468) 36,000                                                                                                       275 6020180 UN VASSOURA DE PELO C/CABO -  Produto com base em plástico/madeira (tratada,polida e pintada) resistente, com dimensões mínimas de 30cm x5cm, cerdas de pelosintético com comprimento mínimo (saliente) de 5cm e comprimento mínimo do cabode 120cm. (06-02-0180) 1.255,000                                                                                                       276 6023231 UN VASSOURA DE PIAÇAVA, medindo no mínimo 20 X 3 cm, cabo de madeira com 1,10m. (06-02-3231) 685,000                                                                                                       277 6023229 UN VASSOURA DE PLÁSTICO 26D - Vassoura de plástico polipropileno com no mínimode 26 dentes, com cabo de madeira de aproximadamente 120cm, para limpeza dejardins e gramados. (06-02-3229) 60,000                                                                                                       278 6020027 UN VASSOURA LIMPA TETO BOLA PLÁSTICA, 18CM DE DIÂMETRO SEM CABOEXTENSOR DE 105CM (06-02-0027) 63,000                                                                                                       279 6023481 UN VASSOURA METÁLICA (Tipo rastelo) 22 dentes, com cabo de no mínimo 1,2 metros.(06-02-3481) 60,000                                                                                                       280 6023542 UN VASSOURA SANITARIA PLÁSTICA  -  Com suporte, cerdas de nylon circulares,embalagem com uma escova sanitária confeccionada em plástico branco, comdimensões aproximadas de 34,5 x 12 cm, cabo rigído. (06-02-3542) 771,000                                                                                                       281 6069867 UN VASSOURA TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO- C/ CABO, PRÓPRIA P/ RECOLHERGRAMA E FOLHAS, POIS POSSUI ÂNGULO MAIOR DE ATUAÇÃO,ESPECIFICAÇÕES: PONTA PVC, CABO 110CM. (06-06-9867) 60,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

37/202020/03/202020/03/202037/2020
Preço TotalFolha:  41/41282 6023735 UN VASSOURA TIPO GARI, CEPA DE MADEIRA, COM 5 FILEIRA (06-02-3735) 150,000                                                                                                       283 6023693 PC VENENO PARA CUPIM, EM PÓ (Pct. com 1 kg) (06-02-3693) 80,000                                                                                                       284 6062388 PC VENENO PARA FORMIGA PACOTE 1kg. (06-06-2388) 56,000                                                                                                       285 7020005 UN VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO 750ml - de vinho tinto ou branco. Produtonatural fermentado acético simples, isenta de corantes artificiais, ácidos orgânicos eminerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de animais evegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, oCNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo devalidade. Embalagem de PVC (policloreto de vinila) com peso líquido de 750 ml.(07-02-0005) 601,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor


