Anexo I
TERMO DE REFERENCIA
OBJETO: Aquisição futura de alimentação no âmbito do município de Aquidauana, para atender
diversas Secretarias e Autarquias durante um período 12 meses.

Itens Discriminação dos produtos

1

2

4

5

ALMOÇO NO SISTEMA SELF-SERVICE,
SERVIDO ÈM BUFFET AQUECIDO, COM NO
MlNIMO: 02 TIPOS DE SALADA, 02 TIPOS DE
CARNES (BOVINA E AVlOLA), 01 TIPO DE
ARROZ, 01 TIPO DE MASSA, FEIJÃO,
CONTENDO 350 ML DE BEBIDA GELADA
(REFRIGERANTE OU SUCO NATURAL OU
POLPA), 01 SOBREMESA E CAFÉ.
REFEIÇÃp ENTREGUE EM MARMITEX - COM
NO MlNIMO 850 G - EMBALAGENS DE
ALUMÍNIO!/ ALUMINIZADA OU TÉRMICA,
ALIMENTOS PREPARADOS NO DIA E
ARMAZENADOS AINDA QUENTES, CONTENDO
ARROZ, MACARRÃO, FEIJÃO, FAROFA, 200 G
DE CARNE COM BAIXO TEOR DE GORDURA,
EM BIFE OU PEDAÇOS (DIVIDIDO EM 100 G
DE CARNE BOVINA E 100 G DE CARNE
AVÍCOLA) E SALADA EM RECIPIENTE
SEPARADp (ALFACE E TOMATE OU
SEMELHANTE), INCLUINDO UMA BEBIDA
GELADA EM LATA OU PET COM NO MÍNIMO
340 ML (RÉFRIGERANTE OU SUCO),
ALMOÇO TIPO RODlZIO DE CARNES,
SERVIDOSi NA MESA, COM NO MlNIMO 02
TIPOS DE CARNES ASSADAS (BOVINA E
AVlCOLA),|COM GUARNIÇÕES
DISPONIBILIZADAS EM BUFFET AQUECIDO,
COM NO MlNIMO: 03 TIPOS DE SALADA, 01
TIPO DE ARROZ, 02 TIPOS DE MASSA,
FEIJÃO, 350 (ML) DE BEBIDA GELADA
(REFRIGERANTE OU SUCO NATURAL OU
POLPA), 03 SOBREMESAS E CAFÉ, EM
AMBIENTEI COM AR CONDICIONADO.
COFFE BREAK PARA 100 PESSOAS, COM NO
MlNIMO: 13 CENTOS DE MINI SALGADOS
(ESFIHA, ÕOXINHA, PASTEL, PÃO DE QUEIJO,
EMPADA, MINI PIZZA, SALTENHA, CROASANT,
QUIBE E ENROLADINHO DE PRESUNTO E
MUSSAREILA), 28 LITROS DE REFRIGERANTE
GELADO (ÇOCA COLA, GUARANÁ
ANTARCTICA E/OU FANTA), 12 LITROS DE
AGUA MINERAL GELADA, 12 LITROS DE SUCO
DE CAIXINHA GELADO (LARANJA, PÊSSEGO,
UVA, CAJU, MANGA, MARACUJA E GOIABA),
INCLUINDO: BANDEJAS EM INOX PARA
SERVIR, PEGADORES INOX, 130 COPOS DE
VIDRO TIPO TAÇA 150 A 250 ML, 400
UNIDADES DE GUARDANAPOS
DESCARTÁVEIS, APARADOR COM TAMPÃO E
TOALHAS DE MESA.
COFFEBREAKPARA 200 PESSOAS.COM
MlNIMO: 23 CENTOS DE MINI SALGADOS (
ESFIHA, CpXINHA, PASTEL, PÃO DE QUEIJO,
EMPADA, MINI PIZZA, SALTENHA, CROASANT,
QUIBE E ENROLADINHO DE PRESUNTO E
MUSSARELA), 60 LITROS DE REFRIGERANTE
GELADO (ÇOCA COLA, GUARANÁ
ANTARCTICA E/OU FANTA), 18 LITROS DE
AGUA MINERAL GELADA, 18 LITROS DE SUCO
DE CAIXINHA GELADO (LARANJA, PÊSSEGO,
UVA CAJUI MANGA, MARACUJA E GOIABA),
INCLUINDO: BANDEJAS DE INOX PARA
SERVIR, PÇGADORES INOX, 230 COPOS DE
VIDRO TIPO TAÇA 150 A 250 ML, 400
UNIDADESÍ DE GUARDANAPOS
DESCARTÁVEIS, APARADOR COM TAMPÃO E
TOALHAS DE MESA.
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Valor Unit.

Valor Total

Unid.

Quant.

UN

1.620,0000

30,4000

49.248,00

UN

4.700,0000

20,1400

94.658,00

UN

620,0000

48,6333

30.152,65

UN

74 0000

3 292 5000

243.645,00

UN

35 0000

5 580,0000

195.300.00

Anexo I
TERMO DE REFERENCIA
Itens Discriminação dos produtos

6

7

LANCHE TjPO X SALADA, DO DIA, ENTREGUE
AINDA QUENTE EM EMBALAGEM TÉRMICA,
FEITO NO PÃO DE HAMBÚRGUER,
CONTENDO NO MlNIMO: 70 G DE
HAMBÚRGUER BOVINO, 02 FATIAS DE
PRESUNTO, 02 FATIAS MUSSARELA, ALFACE,
TOMATE E! MAIONESE. INCLUINDO: 01
REFRIGERANTE EM LATA GELADO
(COCA-COLA, GUARANA ANTARCTICA E/OU
FANTA), GUARDANAPOS, 01 SACHÊ DE
MOSTARDE E 01 CATCHUP.
JANTAR-jPRATO EXECUTIVO, SERVIDO
SISTEMA DE ALACARTE, COM NO MlNIMO: 01
TIPO DE SALADA, 01 TIPO DE CARNE (BOVINA
OU AVÍCOLA), 01 TIPO DE ARROZ, 01 TIPO
DE FAROFA, FEIJÃO, 01 TIPO DE FRITAS
(BATATA OU MANDIOCA), 350 (ML) DE
BEBIDA GELADA (REFRIGERANTE OU SUCO
NATURAL OU POLPA), 01 SOBREMESA E
CAFÉ.

Valor Unit.

Valor Total

Unid.

Quant.

UN

1.090,0000

17,5000

19.075,00

UN

800,0000

30,9500

24.760,00

r

Total da Coleta:

656.838,65

Valor Total estimado da aquisição: 658.105,32 (seiscentos e cinqüenta e oito mil cento e cinco reais e
trinta e dois centavos).
Justificativa : Aquisição futura de alimentação no âmbito do município de Aquidauana, para atender
diversas Secretarias e Autarquias durante um período 12 meses.
Prazo de entregq: EM ATÉ 24 HORAS DO RECEBIMENTO DA A.F
Condições de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO N.F
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA NA AF
Unidade Fiscalizadora: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA NA AF
Aquidauana(MS), 16 de Outubro de 2019
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Cl n° 911/2019-SEM AD
Aquidauana/MS, 05 de setembro de 2019.
De: Secretaria Municipal de Administração
Para: Secretaria Municipal de Finanças
Prezada Senhora,
Solicitamos a Vossa Senhoria a abertura de Processo Licitatório para aquisição futura
no ramo de alimentação, no âmbito do Município de Aquidauana.
♦

Objeto
Registro de Preços (conforme prevê o Art 3o do Decreto n° 30/GAB/2019, incisos I à IV) para
aquisição de alimentação como: self-service, marmitex, executivo, coffee break e lanche no
âmbito do Município de Aquidauana, conforme as especificações e quantidades em anexo, por
um período de 12 meses.
Justificativa
A necessidade da aquisição de alimentação se faz necessário, para atender Autoridades
em visita e a trabalho no Município de Aquidauana, bem como os prestadores de serviços e
servidores, quando imbuídos de interesse público, para atendimento da demanda do Município
de Aquidauana, durante um período de 12 (doze) meses, para atendimento das Secretarias
Municipais de: Finanças, Educação, Planejamento Urbanismo, Produção, Meio Ambiente e
(Lagoa Comprida), Obras Serviços Urbanos e (Artefatos), Cultura e Turismo e (Biblioteca Museu), Procuradoria Jurídica e (PROCON), Gabinete do Prefeito e (Conselho Tutelar),
Fundação de Esportes Municipal de Aquidauana (FEMA) e (Poliesportivo), além das
Autarquias.
Esclarecemos que as quantidades solicitadas foram obtidas considerando-se os
atendimentos feitos nos últimos anos considerando inclusive alguns pedidos feitos pelos demais
setores, que por ventura não foram atendidos em especial as solicitações dos últimos 12 meses.
Fonte do Recurso/Despesa orçamentária:
Secretaria de Administração:
Órgão:15
Unidade: 15.01
Funcional:04.122.0201.2.008

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - 0000
Local de Entrega
Município de Aquidauana
Prazo de início da Entrega
Em até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da solicitação do Município
Condição de pagamento
Mensalmente, em até 30 dias a contar da data de entrada da Nota Fiscal no Financeiro, sendo
previsto que os pagamentos serão feitos em uma única parcela mensal a qual será referente aos
atendimentos feitos durante o mês anterior.
Gestor da Ata de Registro de Preços/Contrato
Euclides Nogueira Júnior
Fiscal da Ata de Registro de Preços/Contrato
Marluce Martins Garcia Luglio - CPF: 600.776.621-72

Secret

tração

ITEM

UNID

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
Serviços
Adm

1

2

3

4

5

UND

UND

UND

Unid

UND

ALMOÇO NO SISTEMA SELF-SERVICE servido em buffet aquecido, com no mínimo: 02 tipos de
salada, 02 tipos de carnes (bovina e avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo de massa, feijão, contendo 350
(ml) de bebida gelada (refrigerante ou suco natural ou polpa), 01 sobremesa e café.
REFEIÇÃO ENTREGUE EM MARMITEX - com no mínimo 850 gramas - embalagens de
alumínio/aluminizada ou térmica, alimentos preparados no dia e armazenados ainda quentes, contendo
no mínimo: arroz, macarrão, feijão, farofa, 200 g de carne com baixo teor de gordura, em bife ou
pedaços (divido em 100 g carne bovina e 100 g carne avícola) e salada em recipiente separado (alface e
tomate ou semelhante), incluindo uma bebida gelada em lata ou pet com no mínimo 340ml (refrigerante
ou suco)
ALMOÇO TIPO RODÍZIO DE CARNES servido na mesa, com no mínimo 02 tipos de carnes assadas
(bovina e avícola), com guarnições disponibilizadas em buffet aquecido, com no mínimo: 03 tipos de
salada, 01 tipo de arroz, 02 tipos de massa, feijão, 350 (ml) de bebida gelada (refrigerante ou suco
natural ou polpa), 03 sobremesas e café, em ambiente com ar condicionado.
COFFE BREAK PARA - 100 Pessoas, com no mínimo: 13 centos de mini salgados (esfíha, coxinha,
pastel, pão de queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e enroladinho de presunto e
mussarela), 28 litros de refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou fanta), 12 litros de água
mineral gelado, 12 litros de suco de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga, maracuja e
goiaba), incluindo: bandejas inox para servir, pegadores inox, 130 copos de vidro tipo taça 150 a 250
ml, 400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com tampão e toalhas de mesa.
COFFE BREAK PARA - 200 Pessoas, com no mínimo: 23 centos de mini salgados (esfíha, coxinha,
pastel, pão de queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e enroladinho de presunto e
mussarela), 60 litros de refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou fanta), 18 litros de água
mineral gelada, 18 litros de suco de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga, maracuja e
goiaba), incluindo: bandejas inox para servir, pegadores inox, 230 copos de vidro tipo taça 150 a 250
ml, 400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com tampão e toalhas de mesa.

750

850

400

24

12

6

U N ID

7
UNID

LANCHE TIPO X SALADA, do dia, entregue ainda quente em embalagem térmica, feito no pão de
hambúrguer, contendo no mínimo: 70 g de hambúrguer bovino, 02 fatias de presunto, 02 fatias de
mussarela, alface, tomate e maionese. Incluindo: 01 refrigereante em lata gelado (coca-cola, guaraná
antarctica e/ou fanta), guardanapos, 01 sachê de mostarda e 01 cat chup.
JANTAR - PRATO EXECUTIVO servido sistema de alacarte, com no mínimo: 01 tipo de salada, 01
tipo de carne (bovina ou avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo farofa, feijão, 01 tipo de fritas (batata ou
mandioca), 350 (ml) de bebida gelada (refrigerante ou suco natural ou polpa), 01 sobremesa e café.

400

400
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Estudo de Mato Qrosso do Sid
Qoverno M unicipal de A quidauana
Secretaria Municipal de Assistência Social

C l n°: 595/2019/SAS
Aquidauana- MS, 09 de Setembro de 2019.

Do - Secretário Municipal de Assistência Social
Para - Secretário Municipal de Finanças/Setor de Compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, abertura do Processo Licitatório para Aquisição Futuras de
lanches e refeições.
1. OBJETO: Registro de Preços (conforme prevê o art. 3°do Decreto n° 30/GAB/2019,
incisos I ao IV), para aquisição futura de alimentação, em atendimento aos benefícios
eventuais e eventos a serem realizados pelos Programas e Projetos Sociais bem como esta
secretaria. Quantitativos, especificações mínimas e demais condições gerais para
fornecimento estão descritas no anexo I.
2. JUSTIFICATIVA: A presente contratação se justifica para apuração de melhores
preços para contratação de empresa para o fornecimento de refeições bem como lanches
entre outros, especificados neste Anexo I.
3. FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIO:
Da estimativa dos valores da dotação orçamentária para aquisição do objeto serão oriundos
da seguinte dotação orçamentária:
20

Órgão

ç

/-

Secretaria Municipal de Assistência
Social

20.02

Unidade

Secretaria Municipal de Assistência"
Social

08.044.0218

Funcional

Manutenção dos Programas e~Gestãõ~
das Ações Sociais

Projeto

/

2054/FMAS

Atividade

das ações sociais

Elemento de

3.3.90.30.00.00.00.0

Despesa

0.01.0000

ITEM

Manutenção dos programas e Gestão

UNI D

M aterial de Consumo

Serviços

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
^ Tele-Fax: 3240 - M°0

~

^AS

te tesfea Social

Estado de Mato Qrosso do Sul
Qoverno M unicipal de A quidauana
Secretaria Municipal de Assistência Social

1

2

UN ID

UN1D

UNID

UNID

ALMOÇO NO SISTEMA SELF-SERVICE servido em
buffet aquecido, com no mínimo: 02 tipos de salada, 02
tipos de carnes (bovina e avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo
de massa, feijão, contendo 350 (ml) de bebida gelada
(refrigerante ou suco natural ou polpa), 01 sobremesa e
café.

REFEIÇÃO ENTREGUE EM MARMITEX - 500 g embalagens de alumínio/aluminizada ou térmica,
alimentos preparados no dia e armazenados ainda quentes,
contendo no mínimo: arroz, macarrão, feijão, farofa, 200 g
de carne com baixo teor de gordura, em bife ou pedaços
(divido em 100 g carne bovina e 100 g carne avícola) e
salada em recipiente separado (alface e tomate ou
semelhante), incluindo uma bebida gelada em lata ou pet
com no mínimo 340ml (refrigerante ou suco)

ALMOÇO TIPO RODÍZIO DE CARNES servido na
mesa, com no mínimo 02 tipos de carnes assadas (bovina e
avícola), com guarnições disponibilizadas em buffet
aquecido, com no mínimo: 03 tipos de salada, 01 tipo de
arroz, 02 tipos de massa, feijão, 350 (ml) de bebida gelada
(refrigerante ou suco natural ou polpa), 03 sobremesas e
café, em ambiente com ar condicionado.

COFFE BREAK PARA - 100 Pessoas, com no mínimo:
13 centos de mini salgados (esfiha, coxinha, pastel, pão de
queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e
enroladinho de presunto e mussarela), 28 litros de
refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou
fanta), 12 litros de água mineral gelado, 12 litros de suco
de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga,
maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir,
pegadores inox, 130 copos de vidro tipo taça 150 a 250 ml,
400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com
tampão e toalhas de mesa.

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: dcsenvolvimento.social@aauidniiann.ms.pov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

Estado de Mato Qrosso do Sul
Qoverno M unicipal de A quidauana
Secretaria Municipal de Assistência Social
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UNID

6

UNID

7

UNID

COFFE BREAK PARA - 200 Pessoas, com no mínimo:
23 centos de mini salgados (esfiha, coxinha, pastel, pão de
queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e
enroladinho de presunto e mussareia), 60 litros de
refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou
fanta), 18 litros de água mineral gelada, 18 litros de suco
de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga,
maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir,
pegadores inox, 230 copos de vidro tipo taça 150 a 250 ml,
400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com
tampão e toalhas de mesa.

2

LANCHE TIPO X SALADA, do dia, entregue ainda
quente em embalagem térmica, feito no pão de
hambúrguer, contendo no mínimo: 70 g de hambúrguer
bovino, 02 fatias de presunto, 02 fatias de mussareia,
alface, tomate e maionese. Incluindo: 01 refrigereante em
lata gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou fanta),
guardanapos, 01 sachê de mostarda e 01 cat chup.
JANTAR - PRATO EXECUTIVO servido sistema de
alacarte, com no mínimo: 01 tipo de salada, 01 tipo de
carne (bovina ou avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo farofa,
feijão, 01 tipo de fritas (batata ou mandioca), 350 (ml) de
bebida gelada (refrigerante ou suco natural ou polpa), 01
sobremesa e café.

50

100

~

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimemosoc.iali3aauidatiana.ms.gov.hr - Aquidauana - CEP 79200-000
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Estado de Mato Qrosso do Sul

Qoverno Municipal de A quidauana
Secretaria Municipal de Assistência Social

Orgão

20

Secretaria Municipal de Assistência
Social

Unidade

20.02

Secretaria Municipal de Assistência
Social

Funcional

08.044.0218

Manutenção dos Programas e Gestão
das Ações Sociais

Projeto

/

2054/FMAS

Atividade

das ações sociais

Elemento de

3.3.90.30.00.00.00.0

Despesa

0.01.0029

ITEM

1

2

3

Manutenção dos programas e Gestão

M aterial de Consumo

UNID

UNID

UNID

UNID

Serviços
ALMOÇO NO SISTEMA SELF-SERVICE servido em
buffet aquecido, com no mínimo: 02 tipos de salada, 02
tipos de carnes (bovina e avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo
de massa, feijão, contendo 350 (ml) de bebida gelada
(refrigerante ou suco natural ou polpa), 01 sobremesa e
café.

REFEIÇÃO ENTREGUE EM MARMITEX - 500 g embalagens de alumínio/aluminizada ou térmica,
alimentos preparados no dia e armazenados ainda quentes,
contendo no mínimo: arroz, macarrão, feijão, farofa, 200 g
de carne com baixo teor de gordura, em bife ou pedaços
(divido em 100 g carne bovina e 100 g carne avícola) e
salada em recipiente separado (alface e tomate ou
semelhante), incluindo uma bebida gelada em lata ou pet
com no mínimo 340ml (refrigerante ou suco)

ALMOÇO TIPO RODÍZIO DE CARNES servido na
mesa, com no mínimo 02 tipos de carnes assadas (bovina e
avícola), com guarnições disponibilizadas em buffet
aquecido, com no mínimo: 03 tipos de salada, 01 tipo de
arroz, 02 tipos de massa, feijão, 350 (ml) de bebida gelada
(refrigerante ou suco natural ou polpa), 03 sobremesas e
café, em ambiente com ar condicionado.

SAS

20

30

0

Secretaria dc Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimento.sociali%aaiiidaiiana.ms.pov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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Estado de Mato Qrosso do Sul
Qoverno M unicipal de A quidauana
Secretaria Municipal de Assistência Social

4

5

UNID

UNID

6

UNID

7

UNID

COFFE BREAK PARA - 100 Pessoas, com no mínimo:
13 centos de mini salgados (esfíha, coxinha, pastel, pão de
queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e
enroladinho de presunto e mussarela), 28 litros de
refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou
fanta), 12 litros de água mineral gelado, 12 litros de suco
de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga,
maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir,
pegadores inox, 130 copos de vidro tipo taça 150 a 250 ml,
400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com
tampão e toalhas de mesa.

COFFE BREAK PARA - 200 Pessoas, com no mínimo:
23 centos de mini salgados (esfíha, coxinha, pastel, pão de
queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e
enroladinho de presunto e mussarela), 60 litros de
refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou
fanta), 18 litros de água mineral gelada, 18 litros de suco
de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga,
maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir,
pegadores inox, 230 copos de vidro tipo taça 150 a 250 ml,
400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com
tampão e toalhas de mesa.

LANCHE TIPO X SALADA, do dia, entregue ainda
quente em embalagem térmica, feito no pão de
hambúrguer, contendo no mínimo: 70 g de hambúrguer
bovino, 02 fatias de presunto, 02 fatias de mussarela,
alface, tomate e maionese. Incluindo: 01 refrigereante em
lata gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou fanta),
guardanapos, 01 sachê de mostarda e 01 cat chup.
JANTAR - PRATO EXECUTIVO servido sistema de
alacarte, com no mínimo: 01 tipo de salada, 01 tipo de
carne (bovina ou avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo farofa,
feijão, 01 tipo de fritas (batata ou mandioca), 350 (ml) de
bebida gelada (refrigerante ou suco natural ou polpa), 01
sobremesa e café.

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: deseiwolvimento.sociai@aouidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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Estado de Mato Qrosso do Sul

Qoverno Municipal de Aquidauana
Secretaria Municipal de Assistência Social

Órgão

20

Secretaria Municipal de Assistência
Social

Unidade

20.02

Secretaria Municipal de Assistência
Social

Funcional

08.044.0218

Manutenção dos Programas e Gestão
das Ações Sociais

Projeto

/

2054

Manutenção dos programas e Gestão

Atividade

das ações sociais

Elemento de

3.3.90.30.00.00.00.0

Despesa

0.01.0082

ITEM

1

2

3

M aterial de Consumo

UNID

UNID

UNID

UNID

Serviços
ALMOÇO NO SISTEMA SELF-SERVICE servido em
buffet aquecido, com no mínimo: 02 tipos de salada, 02
tipos de carnes (bovina e avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo
de massa, feijão, contendo 350 (ml) de bebida gelada
(refrigerante ou suco natural ou polpa), 01 sobremesa e
café.

REFEIÇÃO ENTREGUE EM MARMITEX - 500 g embalagens de alumínio/aluminizada ou térmica,
alimentos preparados no dia e armazenados ainda quentes,
contendo no mínimo: arroz, macarrão, feijão, farofa, 200 g
de carne com baixo teor de gordura, em bife ou pedaços
(divido em 100 g carne bovina e 100 g carne avícola) e
salada em recipiente separado (alface e tomate ou
semelhante), incluindo uma bebida gelada em lata ou pet
com no mínimo 340ml (refrigerante ou suco)

ALMOÇO TIPO RODÍZIO DE CARNES servido na
mesa, com no mínimo 02 tipos de carnes assadas (bovina e
avícola), com guarnições disponibilizadas em buffet
aquecido, com no mínimo: 03 tipos de salada, 01 tipo de
arroz, 02 tipos de massa, feijão, 350 (ml) de bebida gelada
(refrigerante ou suco natural ou polpa), 03 sobremesas e
café, em ambiente com ar condicionado.

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@anuidauana.ms.pov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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UNID

UNID

6
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COFFE BREAK PARA - 100 Pessoas, com no mínimo:
13 centos de mini salgados (esfiha, coxinha, pastel, pão de
queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e
enroladinho de presunto e mussarela), 28 litros de
refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou
fanta), 12 litros de água mineral gelado, 12 litros de suco
de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga,
maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir,
pegadores inox, 130 copos de vidro tipo taça 150 a 250 ml,
400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com
tampão e toalhas de mesa.

COFFE BREAK PARA - 200 Pessoas, com no mínimo:
23 centos de mini salgados (esfiha, coxinha, pastel, pão de
queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e
enroladinho de presunto e mussarela), 60 litros de
refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou
fanta), 18 litros de água mineral gelada, 18 litros de suco
de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga,
maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir,
pegadores inox, 230 copos de vidro tipo taça 150 a 250 ml,
400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com
tampão e toalhas de mesa.

LANCHE TIPO X SALADA, do dia, entregue ainda
quente em embalagem térmica, feito no pão de
hambúrguer, contendo no mínimo: 70 g de hambúrguer
bovino, 02 fatias de presunto, 02 fatias de mussarela,
alface, tomate e maionese. Incluindo: 01 refrigereante em
lata gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou fanta),
guardanapos, 01 sachê de mostarda e 01 cat chup.
JANTAR - PRATO EXECUTIVO servido sistema de
alacarte, com no mínimo: 01 tipo de salada, 01 tipo de
carne (bovina ou avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo farofa,
feijão, 01 tipo de fritas (batata ou mandioca), 350 (ml) de
bebida gelada (refrigerante ou suco natural ou polpa), 01
sobremesa e café.

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
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Órgão

20

Secretaria

Municipal

de

Assistência Social
Unidade

20.03

Fundo

Municipal

de

Investimento Social
Funcional

08.244.0218

Manutenção das atividades do
Fundo Mun. De Investimentoo
Social - FMIS

Projeto

/

2.063/FMIS

Atividade

Manutenção das atividades do
Fundo Mun. De Investimentoo
Social - FMIS

Elemento

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0081

Material de Consumo

de
Despesa
ITEM

1

2

UNID

UNID

UNID

Serviços
ALMOÇO NO SISTEMA SELF-SERVICE servido em
buffet aquecido, com no mínimo: 02 tipos de salada, 02
tipos de carnes (bovina e avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo
de massa, feijão, contendo 350 (ml) de bebida gelada
(refrigerante ou suco natural ou polpa), 01 sobremesa e
café.

REFEIÇÃO ENTREGUE EM MARMITEX - 500 g embalagens de alumínio/aluminizada ou térmica,
alimentos preparados no dia e armazenados ainda quentes,
contendo no mínimo: arroz, macarrão, feijão, farofa, 200 g
de carne com baixo teor de gordura, em bife ou pedaços
(divido em 100 g carne bovina e 100 g carne avícola) e
salada em recipiente separado (alface e tomate ou
semelhante), incluindo uma bebida gelada em lata ou pet
com no mínimo 340ml (refrigerante ou suco)
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UNID

UNID

UNID

UNID

ALMOÇO TIPO RODÍZIO DE CARNES servido na
mesa, com no mínimo 02 tipos de carnes assadas (bovina e
avícola), com guarnições disponibilizadas em buffet
aquecido, com no mínimo: 03 tipos de salada, 01 tipo de
arroz, 02 tipos de massa, feijão, 350 (ml) de bebida gelada
(refrigerante ou suco natural ou polpa), 03 sobremesas e
café, em ambiente com ar condicionado.

COFFE BREAK PARA - 100 Pessoas, com no mínimo:
13 centos de mini salgados (esfiha, coxinha, pastel, pão de
queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e
enroladinho de presunto e mussarela), 28 litros de
refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou
fanta), 12 litros de água mineral gelado, 12 litros de suco
de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga,
maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir,
pegadores inox, 130 copos de vidro tipo taça 150 a 250 ml,
400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com
tampão e toalhas de mesa.

COFFE BREAK PARA - 200 Pessoas, com no mínimo:
23 centos de mini salgados (esfiha, coxinha, pastel, pão de
queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e
enroladinho de presunto e mussarela), 60 litros de
refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou
fanta), 18 litros de água mineral gelada, 18 litros de suco
de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga,
maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir,
pegadores inox, 230 copos de vidro tipo taça 150 a 250 ml,
400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com
tampão e toalhas de mesa.

LANCHE TIPO X SALADA, do dia, entregue ainda
quente em embalagem térmica, feito no pão de
hambúrguer, contendo no mínimo: 70 g de hambúrguer
bovino, 02 fatias de presunto, 02 fatias de mussarela,
alface, tomate e maionese. Incluindo: 01 refrigereante em
lata gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou fanta),
guardanapos, 01 sachê de mostarda e 01 cat chup.

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
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7

UNID

JANTAR - PRATO EXECUTIVO servido sistema de
alacarte, com no mínimo: 01 tipo de salada, 01 tipo de
carne (bovina ou avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo farofa,
feijão, 01 tipo de fritas (batata ou mandioca), 350 (ml) de
bebida gelada (refrigerante ou suco natural ou polpa), 01
sobremesa e café.

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimenrosocialQaaiiidauana.ms.Eov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

70

Estado de Mato Qrosso do Sid

Qoverno Municipal de Aquidauana
Secretaria Municipal de Assistência Social

Órgão

20

Secretaria

Municipal

de

Assistência Social
Unidade

20.02

FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE

Funcional

08.243.0219

Manutenção

e

Operacionalização

do

FMDCA
Projeto

/

2.065/FMDCA

Material de Consumo

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0050

Material de Consumo

Atividade
Elemento

de

Despesa
ITEM

1

2

UNID

UNID

UNID
__________ Serviços
ALMOÇO NO SISTEMA SELF-SERVICE servido em
buffet aquecido, com no mínimo: 02 tipos de salada, 02
tipos de carnes (bovina e avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo
de massa, feijão, contendo 350 (ml) de bebida gelada
(refrigerante ou suco natural ou polpa), 01 sobremesa e
café.

REFEIÇÃO ENTREGUE EM MARMITEX - 500 g embalagens de alumínio/aluminizada ou térmica,
alimentos preparados no dia e armazenados ainda quentes,
contendo no mínimo: arroz, macarrão, feijão, farofa, 200 g
de carne com baixo teor de gordura, em bife ou pedaços
(divido em 100 g carne bovina e 100 g carne avícola) e
salada em recipiente separado (alface e tomate ou
semelhante), incluindo uma bebida gelada em lata ou pet
com no mínimo 340ml (refrigerante ou suco)
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ALMOÇO TIPO RODÍZIO DE CARNES servido na
mesa, com no mínimo 02 tipos de carnes assadas (bovina e
avícola), com guarnições disponibilizadas em buffet
aquecido, com no mínimo: 03 tipos de salada, 01 tipo de
arroz, 02 tipos de massa, feijão, 350 (ml) de bebida gelada
(refrigerante ou suco natural ou polpa), 03 sobremesas e
café, em ambiente com ar condicionado.

COFFE BREAK PARA - 100 Pessoas, com no mínimo:
13 centos de mini salgados (esfiha, coxinha, pastel, pão de
queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e
enroladinho de presunto e mussarela), 28 litros de
refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou
fanta), 12 litros de água mineral gelado, 12 litros de suco
de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga,
maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir,
pegadores inox, 130 copos de vidro tipo taça 150 a 250 ml,
400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com
tampão e toalhas de mesa.

COFFE BREAK PARA - 200 Pessoas, com no mínimo:
23 centos de mini salgados (esfiha, coxinha, pastel, pão de
queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e
enroladinho de presunto e mussarela), 60 litros de
refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou
fanta), 18 litros de água mineral gelada, 18 litros de suco
de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga,
maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir,
pegadores inox, 230 copos de vidro tipo taça 150 a 250 ml,
400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com
tampão e toalhas de mesa.

LANCHE TIPO X SALADA, do dia, entregue ainda
quente em embalagem térmica, feito no pão de
hambúrguer, contendo no mínimo: 70 g de hambúrguer
bovino, 02 fatias de presunto, 02 fatias de mussarela,
alface, tomate e maionese. Incluindo: 01 refrigereante em
lata gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou fanta),
guardanapos, 01 sachê de mostarda e 01 cat chup.

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240-1400
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UNID

JANTAR - PRATO EXECUTIVO servido sistema de
alacarte, com no mínimo: 01 tipo de salada, 01 tipo de
carne (bovina ou avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo farofa,
feijão, 01 tipo de fritas (batata ou mandioca), 350 (ml) de
bebida gelada (refrigerante ou suco natural ou polpa), 01
sobremesa e café.
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4. LOCAL DE ENTREGA: No perímetro urbano da cidade de Aquidauana MS.

5. PRAZO DE ENTREGA: Os serviços de Refeição Self-Service deverão ser fenecidos
conforme solicitado por esta secretaria no prazo imediato, após a emissão da autorização de
fornecimento pelo setor de compras da prefeitura.

6. PRAZO DE PAGAMENTO: Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato,
no prazo, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, e mediante a comprovação,
pelo (s) Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações para:
6.1.1 - Certificado de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal relativo
a cada pagamento realizado.
6.1.2 - empo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado.
6.1.3 - Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado.
7. GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:
Fiscal do contrato: Rubens Jesus de Arruda CPF: 035.215.381-41
Gestor do Contrato: Marcos Ferreira Chaves de Castro.

Atenciosamente,
Marcos F erreira Chaves de Castro
Secretário M unicipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240- 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@acniidniiana.ms.eov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

Aquidauana, 09 de Setembro de 2019

Cl n° 270 GAB/SESAU

DE: Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
PARA: Secretaria Municipal de Finanças

OBJETO: Registro de preços (conforme prevê o artigo na 3o do Decreto municipal
n°030/GAB/2019, incisos I ao VI) para aquisição futura de alimentação para atender
esta secretaria durante 12 meses. Segue no ANEXO II a tabela com respectivas
quantidades e fontes de financiamento.
JUSTIFICATIVA: ANEXO I

FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PAB 19-SESAU, 02-FMS, 2.083 - 675 e 676
MAC 19-SESAU, 02-FMS, 2.096 - 758 e 759
Vigilância 19-SESAU, 02-FMS, 2.109 - 823 e 824

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÂO: Conforme ação e/ou necessidade desta
secretaria.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÂO: Conforme ação e/ou necessidade.

PRAZO DE PAGAMENTO: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal - atestada
pelo fiscal de contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.

GESTOR E FISCAL:

Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa CPF: 834.870.341-15 e

Patrícia Gonçalo Duarte CPF: 009.239.091-92.

^ ( C f A r .J r .

Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

ANEXO I

JUSTIFICATIVA:
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas
de saúde pública do mundo. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto
ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção primária, média e alta
complexidades, os serviços urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e
serviços das vigilâncias epidemiológica,

sanitária e ambiental e assistência

farmacêutica.
Cabe ao município coordenar e planejar o SUS em nível municipal, respeitando a
normatização federal, sendo responsável pela execução das ações e serviços de
saúde no âmbito do seu território. Assim para que essas ações sejam efetivas são
realizadas diversas capacitações dentro da educação permanente e educação
continuada.
Com relação ao número de marmitex justifica se pelas campanhas de vacinações
que envolvem dezenas de funcionários da saúde a fim de cumprir metas assim
evitando o aparecimento de doenças imunopreveníveis, além disso o município está
passando por uma reestruturação do serviço através do PLANIFICA SUS que é um
programa com apoio do CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) com
a equipe da Secretaria Estadual de Saúde juntamente com membros do Hospital
Israelita Albert Einstein que visa a melhoria do atendimento ao usuário com a
reorganização da Atenção Primaria à Saúde e da Atenção Ambulatorial Especializada
nas Redes de Atenção à Saúde o qual contará com vários encontros que englobam as
equipes dos municípios da microrregião (Aquidauana, Anastácio, Nioaque, Dois
Irmãos do Buriti, Miranda e Bodoquena) para esta finalidade o Governo do Estado fará
os devidos repasses financeiros.

Giselle Walkíria Tada de Melo Pinheiro
Núcleo de Compras da SESAU

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Núcleo de Compras SESAU
ANEXO II
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
ITEM

UN ID

1

UNI D

2

UNID

3

UNID

4

Unid

5

UNID

6

UNID

7

UNID

FONTE DE R E C U R SO S

Serviços

ALMOÇO NO SISTEMA SELF-SERVICE servido em buffet aquecido, com no mínimo: 02 tipos de salada, 02 tipos de
carnes (bovina e avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo de massa, feijão, contendo 350 (ml) de bebida gelada (refrigerante ou
suco natural ou polpa), 01 sobremesa e café.
REFEIÇÃO ENTREGUE EM MARMITEX - com no mínimo 850 g - embalagens de alumínio/aluminizada ou térmica,
alimentos preparados no dia e armazenados ainda quentes, contendo no mínimo: arroz, macarrão, feijão, farofa, 200 g de
carne com baixo teor de gordura, em bife ou pedaços (divido em 100 g carne bovina e 100 g carne avícola) e salada em
recipiente separado (alface e tomate ou semelhante), incluindo uma bebida gelada em lata ou pet com no mínimo 340ml
(refrigerante ou suco)
ALMOÇO TIPO RODÍZIO DE CARNES servido na mesa, com no mínimo 02 tipos de carnes assadas (bovina e avícola),
com guarnições disponibilizadas em buffet aquecido, com no mínimo: 03 tipos de salada, 01 tipo de arroz, 02 tipos de
massa, feijão, 350 (ml) de bebida gelada (refrigerante ou suco natural ou polpa), 03 sobremesas e café, em ambiente com ar
condicionado.
COFFE BREAK PARA - 100 Pessoas, com no mínimo: 13 centos de mini salgados (esfiha, coxinha, pastel, pão de queijo,
empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e enroladinho de presunto e mussarela), 28 litros de refrigerante gelado
(coca-cola, guaraná antarctica e/ou fanta), 12 litros de água mineral gelado, 12 litros de suco de caixinha gelado (laranja,
pêssego, uva, caju, manga, maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir, pegadores inox, 130 copos de vidro
tipo taça 150 a 250 ml, 400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com tampão e toalhas de mesa.
COFFE BREAK PARA - 200 Pessoas, com no mínimo: 23 centos de mini salgados (esfiha, coxinha, pastel, pão de queijo,
empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e enroladinho de presunto e mussarela), 60 litros de refrigerante gelado (cocacola, guaraná antarctica e/ou fanta), 18 litros de água mineral gelada, 18 litros de suco de caixinha gelado (laranja, pêssego,
uva, caju, manga, maracuja e goiaba), incluindo: bandejas inox para servir, pegadores inox, 230 copos de vidro tipo taça
150 a 250 ml, 400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com tampão e toalhas de mesa.
LANCEIE TIPO X SALADA, do dia, entregue ainda quente em embalagem térmica, feito no pão de hambúrguer, contendo
no mínimo: 70 g de hambúrguer bovino, 02 fatias de presunto, 02 fatias de mussarela, alface, tomate e maionese. Incluindo:
01 refrigereante em lata gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou fanta), guardanapos, 01 sachê de mostarda e 01 cat chup.
JANTAR - PRATO EXECUTIVO servido sistema de alacarte, com no mínimo: 01 tipo de salada, 01 tipo de carne
(bovina ou avícola), 01 tipo de arroz, 01 tipo farofa, feijão, 01 tipo de fritas (batata ou mandioca), 350 (ml) de bebida
gelada (refrigerante ou suco natural ou polpa), 01 sobremesa e café.

Legenda: PAB - Piso da Atenção Básica, MAC - Média e Alta Complexidade, NVS - Núcleo de Vigilância em Saúde
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