
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS
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Data do Processo:
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Nr.:  22/2020 - PR

 ANEXO VI

74/2020

26/05/2020

28/05/2020

74/2020

Folha:  1/13

1

Item

Cidade:

CNPJ / CPF:

Validade da Proposta:

 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  29/06/2020).

1031068

Código

PC

Unid

............................................................................

............................................................................

............................................................................

PILHA PALITO (AAA) ALCALINA PACOTE C/ 4 UNIDADES. (01-03-1068)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

200,000

Quantidade

                                    

Marca Oferecida

Telefone:

Fax:

Condições de Pagamento:

                                 

Preço Unitário

..........................................

..........................................

                                 

Preço Total

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

2 3060053 UN

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

180g. (03-06-0053)

670,000                                                                                                       

3 3062871 CAIX

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G NÃO ESTÉRIL - 100 UNID (03-06-2871)

110,000                                                                                                       

4 6020031 LATA

CREOLINA  500ml (06-02-0031)

407,000                                                                                                       

5 6020034 UN

FUNIL PLÁSTICO MÉDIO 110mm - Diâmetro aproximado 110mm. (06-02-0034)

30,000                                                                                                       

6 6020052 UN

PENTE PARA PIOLHO (06-02-0052)

210,000                                                                                                       

7 6023207 UN

ESPONJA PARA BANHO 13 X 9 cm - Esponja para banho, de espuma poliuretana e

fibra de poliester com talco, anti alérgico, formato oval, com dupla face, sendo uma mais

aspera, medindo aproximadamente 13 X 9 cm. (06-02-3207)

90,000                                                                                                       

8 6023259 UN

BARRAGE 20ml (VENENO) -  concentrado emulsionável, contendo

alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil3(2,2- diclorovinil)-ciclopropanocarboxilado,

acondicionados em frascos de 20ml. Indicado carrapaticida, mosquicida, piolhicida e

sarnicida. (06-02-3259)

110,000                                                                                                       

9 6023279 PC

MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM ELÁSTICO  -  ( PACOTE COM 100

UNIDADES) (06-02-3279)

77,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                
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Nr.:  22/2020 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

74/2020

26/05/2020

28/05/2020

74/2020

Preço Total

Folha:  2/13

10 6023305 PC

SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40 PCT C/ 100 UNID. - (06-02-3305)

60,000                                                                                                       

11 6023306 PC

SACO PLASTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C/ 100 (06-02-3306)

85,000                                                                                                       

12 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                                                                                                       

13 6023365 PC

LUVAS PLÁSTICAS PCT C/100 - Descartável para cozinha, embalagem com 100

unidades, original de fábrica. (06-02-3365)

334,000                                                                                                       

14 6023374 UN

QUEROSENE 900ml - Com dados de identificação do produto e marca do fabricante

estampados no rótulo. O líquido deve ser límpido e sem impurezas. (06-02-3374)

50,000                                                                                                       

15 6023386 UN

SHAMPOO MATA PIOLHO INFANTIL-100ml, produto dermatologicamente testado,

original de fábrica,com data de fabricação e prazo de validade estampados  na

embalagem. (06-02-3386)

420,000                                                                                                       

16 6023499 UN

CREME PARA PENTEAR PARA ADULTO 300ml - (06-02-3499)

817,000                                                                                                       

17 6023526 UN

REPELENTE SPRAY 100 ML - Repelente corporal em spray de longa duração destinado

às crianças a partir de 6 meses. Possui icaridina em sua fórmula que oferece proteção

contra os insetos voadores, inclusive o mosquito que transmite dengue, zika e

chikungunya. É a base de água, sem fragrância e testado dermatologicamente.

(06-02-3526)

20,000                                                                                                       

18 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 55

gramas. (06-02-3555)

50,000                                                                                                       

19 6023630 FRAS

CREME HIDRATANTE CORPORAL - Frasco c/ 1 litro (06-02-3630)

480,000                                                                                                       

20 6023645 CAIX

HASTE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO CX. C/75 UNID. - Haste flexível de plástico com

algodão na  pontas, caixa com no mínimo 75 unidades. (06-02-3645)

120,000                                                                                                       

21 6023657 UN

CHUPETA COM BICO EM SILICONE ANATÔMICO - Chupeta com aplicação de strass.

Cor diversa, com o prendedor. bico em silicone anatômico. Tamanho de 0 a 6 meses e

maior de 6 meses. (06-02-3657)

50,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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Preço Unitário
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28/05/2020
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Preço Total

Folha:  3/13

22 6023659 UN

BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS. (06-02-3659)

50,000                                                                                                       

23 6023660 UN

BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS. (06-02-3660)

50,000                                                                                                       

24 6023664 PC

Fralda descartável (RN) - Pacote c/ 40 undades (06-02-3664)

40,000                                                                                                       

25 6023693 PC

VENENO PARA CUPIM, EM PÓ (Pct. com 1 kg) (06-02-3693)

80,000                                                                                                       

26 6023700 UN

TALCO PARA PÉS CANFORADO 100g. (06-02-3700)

50,000                                                                                                       

27 6023706 UN

REGISTRO DE BOTIJÃO DE GÁS COM MANGUEIRA - Aprovado pelo INMETRO (1

regulador de gás, acompanha 80cm de mangueira e 2 abraçadeiras - Indicado para

regular a pressão de saída em botijões de até 13 kg, uso doméstico, validade 5 anos.

(06-02-3706)

38,000                                                                                                       

28 6023771 UN

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

apropriada frasco 200 ml. (06-02-3771)

50,000                                                                                                       

29 6023774 FRAS

ENXAGUANTE BUCAL INFANTIL 250ml. (06-02-3774)

25,000                                                                                                       

30 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 extremidades superiores

retas e inferiores em forma circular. COR: branca. ACONDICIONAMENTO: embalagem

original de fábrica, com identificação e quantidade do material. (06-06-0411)

354,000                                                                                                       

31 6060421 PC

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

unidades. (06-06-0421)

170,000                                                                                                       

32 6061812 UN

MAMADEIRA 250 ML COM BICO DE SILICONE (06-06-1812)

30,000                                                                                                       

33 6062032 ROLO

PAPEL FILME DE PVC 30m - Papel filme de PVC plastico, transparente, para envolver,

proteger, conservar, 28cm de espessura, rolo com 30 metros. (06-06-2032)

98,000                                                                                                       

34 6062388 PC

VENENO PARA FORMIGA PACOTE 1kg. (06-06-2388)

56,000                                                                                                       

35 6062600 PC

PALITO P/ ALGODÃO DOCE C/ 100 UNID. (06-06-2600)

50,000                                                                                                       

36 6067465 ROLO

PAPEL ALUMÍNIO, MEDINDO 7,5X45CM (06-06-7465)

140,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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28/05/2020

74/2020

Preço Total

Folha:  4/13

37 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 visão periférica

e pode ser usado sobre o capacete. Com recorte frontal (06-06-9280)

210,000                                                                                                       

38 6069866 PC

SAQUINHO DE PAPEL P/ PIPOCA PCT C/50 UNID. - Saquinhos de papel para pipoca,

liso, pacote com 50 unidades, dimensão aproximadas 7,5cm 13cm. (06-06-9866)

300,000                                                                                                       

39 6160074 UN

GARRAFA TÉRMICA 5L - Garrafa térmica - capacidade 5 litros; adapta-se a

multiplicidade de usos, corpo termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com

espuma de poliuretano, grande resistência ao uso, impactos e quedas, bocal removível

que permite a colocação de cubos de gelo, alça integrada de grande resistência, material

atóxico e reciclável. (06-16-0074)

20,000                                                                                                       

40 7010039 Kg

MAÇA FUJI 1Kg - fuji, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em

perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão, amassado,

murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por

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

(07-01-0039)

1.020,000                                                                                                       

41 7010061 Kg

PRESUNTO kg - Presunto cozido, sem capa de gordura, de primeira qualidade. A

embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo,

não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do

consumo, acondicionados em caixas lacradas A embalagem deve conter externamente

os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,

quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e

carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº

369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da

Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. Validade mínima de 120

dias a partir da data de entrega. Conservação em ambiente refrigerado (07-01-0061)

682,000                                                                                                       

42 7010072 Kg

CHUCHU - de primeira qualidade, de tamanho grande e médio, coloração Uniforme,

sem defeito, firmes e bem desenvolvidos, livres de terra ou copros estrtanhos aderentes,

não deve apresentar quaisquer lesão. (07-01-0072)

444,000                                                                                                       

43 7010096 DZ

OVOS Dz - de galinha, classe A, branco ou de cor, casca limpa, íntegra, sem manchas

ou deformações. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto,

o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data ou prazo de validade e o registro no

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem de polietileno ou papelão com 12

unidades. (07-01-0096)

504,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor
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74/2020
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28/05/2020

74/2020

Preço Total

Folha:  5/13

44 7010117 Kg

MANDIOCA Kg - tipo branca/amarela, descascada, cortada em cubos, de 1ª qualidade,

in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas,

larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como

podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, manchas, rachaduras, injúrias

por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e

intacto. (07-01-0117)

630,000                                                                                                       

45 7010137 UN

PÃO TIPO HOT DOG Unid. - tipo hot dog. Produto obtido pela cocção, em condições

técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo especial, fermento

biológico, sal e água. O pão deverá ser fabricado com matérias primas de primeira

qualidade, isentas de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. O

miolo deverá ser poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser

comprimido, e não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou

avermelhados. O miolo deverá ser de cor branca, branco-pardo. Rotulagem contendo, no

mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a

data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno,

transparente e atóxica. (07-01-0137)

5.500,000                                                                                                       

46 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 conformidade com

a legislação sanitária em vigor. Apresentação em barra, acondicionada em embalagem

plástica apropriada, transparente, limpa, resistente e inviolável. A embalagem original

deverá ser a vácuo e conter externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto,

número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do SIF

e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima

de 90 dias. (07-01-0138)

602,000                                                                                                       

47 7010145 UN

DOCE DE LEITE 200g - embalagem pote 200g. (07-01-0145)

250,000                                                                                                       

48 7010158 Kg

MELÃO Kg - amarelo, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em

perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves como podridão, amassado,

murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias

por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e

intacto. (07-01-0158)

150,000                                                                                                       

49 7010170 LATA

SARDINHA 250g - Em conserva de azeite ou óleo comestível. Lata de peso liquido de

250g e peso drenado de 165g. 1ª Qualidade. (07-01-0170)

230,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor
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Preço Total

Folha:  6/13

50 7010175 UN

REQUEIJÃO 200g - cremoso. Composição: leite pasteurizado, água, creme de leite,

cultura microbiana apropriada, sal. Produto pastoso de cor clara e uniforme, odor e sabor

próprios, isento de mofos, bolores ou sustâncias estranhas. Produto sem amido, sem

gordura vegetal e sem gordura Trans. Acondicionado em embalagem plástica com lacre

e tampa contendo 200 gramas cada. Não deverá conter glúten. Embalagem com

identificação do produto, peso, tabela nutricional, marca do fabricante, prazo de validade,

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem.

Validade superior a 100 dias. (07-01-0175)

60,000                                                                                                       

51 7010181 UN

GOIABADA 500g -  com caracterisitca sensoriais típicas do produto em bom estado de

conservação. A apresentação deve ser em embalagens de 600g, íntegras, livres de

sujidades e validade mínima de 1 (um) ano. Embalagem de 500g. (07-01-0181)

225,000                                                                                                       

52 7010358 Kg

MAMÃO FORMOSA Kg - formosa, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração

uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá

estar em perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves como podridão,

amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras,

injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes,

atóxico e intacto. (07-01-0358)

2.060,000                                                                                                       

53 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, sem defeitos

graves, como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol,

com manchas, rachaduras, injurias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de

polietileno, transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0621)

510,000                                                                                                       

54 7010639 Kg

ABÓBORA- Cabotiã, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa

firme, livre de sujidade, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes. Deverá estar em

perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como  podridão, amassado

murcho, deformado, descolorado , queimado de sol, com manchas, rachaduras, injurias

por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparente, atóxico e

intacto. (07-01-0639)

205,000                                                                                                       

55 7010640 Kg

ABOBRINHA - Menina, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em

perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão, amassado,

murcho,  deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras,

injúriaspor pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,

atóxicos e intacto. (07-01-0640)

195,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor
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Folha:  7/13

56 7010682 UN

MARGARINA VEGETAL 500g - Com sal, composto de 80% de lipídios, obtida da

emulsão de gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina e outras

substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em

embalagens de 500g. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do

produto. (07-01-0682)

451,000                                                                                                       

57 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 estar em

perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão, amassado,

murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por

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

(07-01-0690)

600,000                                                                                                       

58 7010695 Kg

CEBOLA  - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre

de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado

para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado,

descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou

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

(07-01-0695)

525,000                                                                                                       

59 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 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. (07-01-0696)

365,000                                                                                                       

60 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 perfeito

estado para consumo, madura, sem defeitos graves como

podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,

queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por

pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno,

transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0697)

650,000                                                                                                       

61 7010701 Kg

REPOLHO - verde, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, tenro, livre

de folhas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá

estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado,

murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias

por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e

intacto. (07-01-0701)

376,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

Unid

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  22/2020 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

74/2020

26/05/2020

28/05/2020

74/2020

Preço Total

Folha:  8/13

62 7010702 Kg

TOMATE SALADA -  salada, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,

livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito

estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho,

deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por

pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

(07-01-0702)

670,000                                                                                                       

63 7010708 KILO

BATATA INGLESA--De primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,

polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em

perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves como, podridão, amassado,

murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras injurias

por pragas ou doenças. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico e

intacto. (07-01-0708)

605,000                                                                                                       

64 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 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.

(07-01-0718)

250,000                                                                                                       

65 7010719 Kg

CARNE BOVINA TIPO COSTELA KG - De boa qualidade , resfriada, com osso, obtida

através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nem

parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e sabor característico, cor vermelha

brilhante ou púrpura. O percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem

em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou

etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF

(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de

Inspeção Municipal. (07-01-0719)

665,000                                                                                                       

66 7010730 PC

PAO DE FORMA 500g -  Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas,

de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, sal e água, podendo

conter outras substâncias alimentícias, desde que aprovadas e mencionadas. O pão

deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentas de matéria

terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, com casca, fatiado, cortado

horizontalmente. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto,

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

validade. Embalagem de polietileno, transparente e atóxica com peso líquido de 500 g

(07-01-0730)

350,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

Unid

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  22/2020 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

74/2020

26/05/2020

28/05/2020

74/2020

Preço Total

Folha:  9/13

67 7010733 KILO

PIMENTÃO VERDE  de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em

perfeito estado para consumo, sem    feitos graves como podridão,  amassado, murcho,

deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por

pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e  intacto.

(07-01-0733)

22,000                                                                                                       

68 7010738 KILO

LINGUIÇA DE FRANGO. Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de

plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto,

prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de

Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0738)

200,000                                                                                                       

69 7010806 KILO

CARNE DE 2ª INTEIRA RESFRIADA KG - Paleta ou Acem, com no máximo 20% de

gordura no seu total, livre de aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem

escurecimento ou manchas esverdeadas . Será aceito pedaço de peça para atingir a

quantidade requisitada (07-01-0806)

125,000                                                                                                       

70 7010824 Kg

BANANA NANICA -- de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em

perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão, amassado,

murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias

por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e

intacto. (07-01-0824)

2.390,000                                                                                                       

71 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 estar em

perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho,

deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por

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

(07-01-0825)

120,000                                                                                                       

72 7010826 Kg

BETERRABA ESPECIAL - tipo A, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração

uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá

estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado,

murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias

por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e

intacto. (07-01-0826)

348,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

Unid

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  22/2020 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

74/2020

26/05/2020

28/05/2020

74/2020

Preço Total

Folha:  10/13

73 7010834 Kg

TANGERINA TIPO "PONKAN" Kg - tipo "ponkan", de 1ª qualidade, in natura, tamanho e

coloração uniforme, bem desenvolvido, tenro, livre de folhas externas danificadas,

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para

consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado,

descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.

Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0834)

200,000                                                                                                       

74 7010838 Kg

ABACAXI HAVAÍ kg -  de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em

perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves como podridão, amassado,

murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias

por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e

intacto. (07-01-0838)

420,000                                                                                                       

75 7020066 PC

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

(07-02-0066)

240,000                                                                                                       

76 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                                                                                                       

77 7020190 UN

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250g - seco, instantâneo, em pó. Produto obtido de

culturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por procedimento tecnológico

adequado para aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Isentos de

matérias terrosas e detritos vegetais e animais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome

do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de

fabricação e a data ou prazo de validade. Acondicionado em embalagem de 250 gramas.

(07-02-0190)

146,000                                                                                                       

78 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 validade

mínima de 06 meses a contar da data de entrega. (07-02-0224)

60,000                                                                                                       

79 7020238 CAIX

CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 8 CUBOS - O produto deverá estar de acordo

com a NTA 02 e 70 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Ingredientes: sal, amido, óleo vegetal,

extrato de levedura, curcuma, alho, cebola, salsa, carne de galinha, sem pimenta e sem

glúten. Poderá conter outros ingredientes desde que permitidos por legislação e que não

descaracterizem o produto. Embalagem primaria: saco plástico leitoso ou metalizado,

termosoldável, resistente e atóxica. Embalagem com 08 cubos. No momento da entrega

do pedido, o produto deverá dispor de no mínimo 10 (dez) meses de validade.

(07-02-0238)

56,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

Unid

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  22/2020 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

74/2020

26/05/2020

28/05/2020

74/2020

Preço Total

Folha:  11/13

80 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 no

mínimo 50 unidades. (07-02-0766)

100,000                                                                                                       

81 7020773 PC

COCO RALADO 100g -  ralado, sem açucar. Produto obtido a partir do fruto co coqueiro,

por processo tecnologico adequado e separado parcilamente por emulsão óleo/água por

processos mecanicos de acordo com a RDC 272/2005 DA ANVISA, devidamente

identificada na emabalgem, com 100g. (07-02-0773)

380,000                                                                                                       

82 7020883 PC

CHOCOLATE GRANULADO 150g - Embalagem de 150 gramas. (07-02-0883)

280,000                                                                                                       

83 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, não violados,

resistentes, acondicionados em fardos lacrados e com  registro no MA. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações

nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote

de 01 Kg. (07-02-1024)

2.130,000                                                                                                       

84 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, vedado

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto e

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante, de acordo com a RDC n°276/2005. Embalagem com 30g. (07-02-1051)

30,000                                                                                                       

85 7021139 PC

ERVA DOCE 40g - Embalagem com 40g. (07-02-1139)

30,000                                                                                                       

86 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 pasteurização consiste

basicamente no tratamento do leite a uma temperatura de 130° a 150° C, por 2 a 4

segundos e depois resfriado a uma temperatura inferior a 32º C). Rotulagem contendo,

no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do

lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes, valor nutricional e

o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem Tetra Pack original de

fábrica com peso líquido de 1 litro. (07-02-1143)

940,000                                                                                                       

87 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 SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

Unid

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  22/2020 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

74/2020

26/05/2020

28/05/2020

74/2020

Preço Total

Folha:  12/13

88 7021212 CAIX

CHÁ MATE TOSTADO NATURAL 250g -  De boa qualidade, erva mate tostado,

constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos dessecados, tostados e

partidos; pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades,

parasitas e larvas, rendimento de até 15 litros embalagem a granel; embalado caixa

papel cartão, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data da entrega. Embalagem  pesando 250 gramas. (07-02-1212)

1.424,000                                                                                                       

89 7021299 CAIX

CHÁ SABOR CAMOMILA, caixa com 20 sachês, de 11g. (07-02-1299)

40,000                                                                                                       

90 7021300 CAIX

CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA, caixa com 20 sachês, de 11g. (07-02-1300)

50,000                                                                                                       

91 7021301 CAIX

CHÁ SABOR HORTELÃ, caixa com 20 sachês, de 11g. (07-02-1301)

100,000                                                                                                       

92 7021308 UN

FEIJÃO PRETO 1kg -  tipo 1, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de

matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade.

Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do

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

Embalagem em polietileno transparente, com peso líquido de 1 kg. (07-02-1308)

200,000                                                                                                       

93 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 antes da

cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Rotulagem contendo, no mínimo,

o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de

fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno, com peso líquido de

500 g. (07-02-1312)

150,000                                                                                                       

94 7021365 CAIX

GELATINA EM PÓ - vários sabores, com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada

de corantes naturais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do

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

de validade, ingredientes e valor nutricional. Embalagem original de fábrica com peso

líquido de 30g a 40g. (07-02-1365)

1.200,000                                                                                                       

95 7021366 PC

AÇUCAR TIPO CRISTAL - Cristalizado, sacarose obtida a partir do caldo de

cana-de-açúcar (saccharum officinarum 1.); branco, aspecto granuloso fino a médio,

isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, rotulagem contendo,

no mínimo, o nome do fabricante e do produto; o CNPJ do fabricante, o número do lote,

a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno,

transparente, com peso líquido de 2 KG (07-02-1366)

2.258,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                
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R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:
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03.452.299/0001-03
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-
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Processo Administrativo:
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Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  22/2020 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

74/2020

26/05/2020

28/05/2020

74/2020

Preço Total

Folha:  13/13

96 7021966 PC

ARROZ - Tipo 1, agulhinha - tipo 1, agulhinha, longo fino polido, sem glúten, contendo no

mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas,

livre de umidade. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do

peso antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e

soltos após cozimento. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e do

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

de validade. Embalagem de polietileno transparente, original de fábrica com peso líquido

de 5 kg. (07-02-1966)

2.041,000                                                                                                       

97 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, fungos e

parasitos, livre de umidade, fermentação ou ranço. O produto deverá estar em

conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do

fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação

e a data ou prazo de validade. Embalagem original de fábrica de 500 gramas.

(07-02-1967)

20,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor


