PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 38/2018 - PR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

11/05/2018

Processo Licitatório:
Data do Processo:

68/2018
11/05/2018

ANEXO VI

Folha: 1/8

(As propostas serão abertas para julgamento às 13:30 horas do dia 24/05/2018).

Fornecedor:
............................................................................................................................................................................ E-mail:
...................................................................
Endereço:
Contato:
............................................................................................................................................................................
...................................................................
Estado:
Telefone:
Cidade:
.............
..........................................
Inscrição Estadual: ............................................................. Fax:
CNPJ / CPF:
..........................................
Prazo Entrega/Exec.: ............................................................. Condições de Pagamento: ..........................................
Validade da Proposta:
............................................................................

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

Item

Código

Unid

1

7021021

PC

ARROZ AGULHINHA-Polido, tipo 1, longo fino, em saco plástico transparentes,
atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados, com
um peso mínimo de 80% de grãos inteiros e com Registro no Ministério da Agricultura.
A embalagem deverá conter 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 Instrução Normativa nº 6
de 16 de fevereiro de 2009- do MAPA. Pacote com 05 Kg. (07-02-1021)

192,000

2

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)

252,000

3

7021027

KILO

FUBÁ-com grãos limpos e finos. A embalagem deverá ser de saco plástico,
transparente, limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e
fragmentos estranhos, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto e
acondicionados em fardos lacrados. Externamente a embalagem deverá conter os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote de 01 Kg. (07-02-1027)

360,000

Especificação

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

Quantidade

Marca Oferecida
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Item

Código

Unid

4

7020850

KILO

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, de primeira qualidade, acondicionado em embalagem
de transparente ou papel original de fábrica com 1 kg, aspecto fino isenta de matéria
terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade, registro no MA/SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data vencimento estampado na embalagem.
(07-02-0850)

576,000

5

7010525

KILO

FARINHA DE MANDIOCA-Fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos
transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos.A
embalagem deverá conter externamente os dadoS de identificação, procedência,
informações nutrionais, número do lote, quantidade do produto e validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data da entrega, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA, PACOTE DE 01 KG. (07-01-0525)

192,000

6

7021118

UN

AMIDO DE MILHO EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO OU DE POLIPROPILENO,
PESANDO 01 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGO OU PARASITAS, LIVRE
DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS, C/ VALIDADE ESTAMPADA NA EMBALAGEM
INDIVIDUAL, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO DO
PRODUTO E REGISTRO MA. (07-02-1118)

96,000

7

7010653

PC

MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G 1ª QUALIDADE
(07-01-0653)

576,000

8

7021025

KILO

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-, massa alimentícia tipo seca, vitaminada, isenta de
sujidades, fungos ou parasitas, livre de umidade ou fragmentos estranhos.
Pasteurizado, com ovos e registro no MA. A embalagem deverá ser de saco plástico,
transparente, limpo, isento de matéria terrosa, fungos, ou parasitas e livre de umidade
e fragmentos estranhos, não violada, resistente e que garanta a integridade do
produto. Deverá conter 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 1 kg. (07-02-1025)

576,000

9

7021033

LATA

MILHO EM CONSERVA- enlatadas, não amassadas, enferrujadas ou perfuradas. A
embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas,
fragmentos estranhos, não violada e resistente de modo a garantir a integridade do
produto. Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega e ser registrada no MS, de acordo com a
NTA 31 (Decreto 12.486/78). Lata de 02Kg. (07-02-1033)

24,000

Quantidade

Especificação

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

Marca Oferecida

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor
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Item

Código

Unid

10

7021032

LATA

ERVILHA EM CONSERVA-enlatadas, não amassadas ou enferrujadas e perfuradas. A
embalagem deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas,
fragmentos estranhos, não violada e resistente, de modo a garantir a integridade do
produto. Deverá conter 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. Lata de 02Kg. (07-02-1032)

24,000

11

7021034

UN

EXTRATO DE TOMATE-embalagem não amassada, enferrujada, perfurada ou violada,
devendo estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade,
fragmentos estranhos e ser resistente de modo a garantir a integridade do produto.
Deverá conter 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. Embalagem de 870g. (07-02-1034)

108,000

12

7010378

UN

GELATINA EM PÓ, EMBALAGEM DE 85 G, ORIGINAL DE FÁBRICA, VÁRIOS
SABORES, RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, COMPOSIÇÃO DO
PRODUTO E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DA ENTREGA.
(07-01-0378)

768,000

13

7010721

UN

IOGURTE SABORES VARIADOS em quantidades iguais, produto obtido a partir do
leite de vaca através da adição de microrganismos benéficos à saúde que realizam a
fermentação láctica sobre o leite. Produto pasteurizado, adoçado e com sabor.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade e o
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Embalagem de
polietileno original de fábrica com peso líquido de 1 Lt. (07-01-0721)

576,000

14

7010725

UN

MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR COM SAL, 80% de lipídeo, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares. Deverão estar isentos de ranço e de outras
características indesejáveis. Poendo conter vitaminas e outras substancias permitidas.
A embalagem deverá estar limpa, isenta de materia terrosa, fungos ou parasitas, livre
de fragmentos estranhos, resistentes e não violadoa de modo a garantir a integridade
do produto. Deverá conter externamente os dados de identificação, procedencia,
informções ntricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data da entrega. Com registro no Ministério da Agricultura
SIF/DIPOA. Embalagem de 500g, embalagem original do fabricante e com ao menos
70% do prazo de validade à vencer na data da entrega. (07-01-0725)

192,000

Quantidade

Especificação

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

Marca Oferecida

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Folha: 3/8
Preço Total
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Item

Código

Unid

15

7021039

KILO

16

7020794

17

Quantidade

Especificação

SAL-Iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e
umidade. A embalagem deverá ser de saco plástico, transparente, integro, atóxico,
vedado hermeticamente, limpo, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de
umidade e fragmentos estranhos, não violados e resistentes de modo a garantir a
integridade do produto. Deverá conter 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 nº 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 Kg. (07-02-1039)

144,000

PC

AÇUCAR PACOTE DE 2 kg, cristal branco, acondicionado em embalagem de
polipropileno transparente original de fábricante, isento de matéria terrosa, livre de
umidade e fragmentos estranhos, com especificações dos ingredientes, informações
do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem (07-02-0794)

432,000

7021047

UN

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ-Fermento biológico, seco, instantâneo composto de
pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de mono-cálcio,
hermeticamente fechado. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, informações nutricionais, número de lote e quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, de
acordo com a Resolução - CNNPA nº 38, de 1977. Embalagem de 100g. (07-02-1047)

240,000

18

7010391

DZ

OVOS BRANCOS, DE GALINHA, TIPO A (GRANDE), ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM DE PAPELÃO OU ORIGINAL DO FABRICANTE. CASCA POUCO
POROSA, BEM LIMPA E SEM RACHADURA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 15
DIAS. (07-01-0391)

192,000

19

7021056

KILO

ALHO- graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvida, com
bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos causados por pragas, sem
defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos
estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Não deve apresentar qualquer lesão de origem física, mecânica ou biológica. KG
(07-02-1056)

24,000

20

7010400

Kg

TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande, de primeira, com
aproximadamente 60 % de maturação sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem
manchas, com coloração uniforme e brilho. (07-01-0400)

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

Marca Oferecida

360,000

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário
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Código

Unid

21

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)

360,000

22

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)

360,000

23

7021063

Kg

CHUCHU- de primeira qualidade, de tamanhos grande ou médio, com coloração
uniforme, sem defeitos, intactos, firmes e bem desenvolvidos, livre de terra ou corpos
estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Não deve apresentar quaisquer lesão de origem física, mecânica ou biológica. Kg
(07-02-1063)

192,000

24

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)

240,000

25

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, ijurias por pragas ou doenças. Embalalda
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0621)

Quantidade

Especificação

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

Marca Oferecida

1.200,000

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor
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Item

Código

Unid

26

7010524

KILO

BANANA NANICA-Em pencas de primeira qualidade, com 60% a 70% de maturação
climatizada, de aroma e sabor da espécie, tamanhos e coloração uniformes, bem
desenvolvida, turgescente, intacta, firme, livre de terra ou corpos aderentes à
superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. (07-01-0524)

960,000

27

7021068

Kg

LARANJA PÊRA- , madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução, de
tamanho e coloração uniforme, aroma e sabor da espécie, bem desenvolvida, sem
polpa e defeitos, turgescentes, intactas, firmes, livre de terra ou corpos estranhos
aderentes à superfície externa, larvas, fungos e/ou parasitas de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão de origem física,
mecânica ou biológica. Kg (07-02-1068)

240,000

28

7010652

Kg

MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE TAMANHO MÉDIO-TP
80/150, GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA
ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS, FIRMES, TENRA E COM BRILHO. (07-01-0652)

240,000

29

7021060

KILO

BETERRABA- sem folhas, de primeira qualidade, bulbos de tamanho médio, de
tamanhos e coloração uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão de
origem física, mecânica ou biológica. Kg (07-02-1060)

240,000

30

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)

240,000

31

7010708

KILO

BATATA INGLESA--DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E
COLORAÇÃO UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS,
LARVAS, RESIDUO DE FERTILIZANTE. DEVERA 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, ATOXICO E INTACTO. (07-01-0708)

720,000

Quantidade

Especificação

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

Marca Oferecida

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor
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Código

Unid

32

7021059

KILO

BATATA DOCE- comum especial, lavada, de tamanhos grande ou médio com
coloração uniforme, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas,
livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão de origem física,
mecânica ou biológica. Kg (07-02-1059)

240,000

33

7021297

PC

CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G, torrado e moído, procedente de
grãos sãos, limpos e isentos de impurezas,
acondicionado em pacote aluminizado, íntegro, resistente e vedado hermeticamente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote data de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC e
atender as especificações técnicas da NTA 44 do Decreto Estadual nº 12.486 de
20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir
da data entrega. Embalagem 500g. (07-02-1297)

120,000

34

7021204

UN

CHÁ MATE -, tostado, embalagem de 400 g com rendimento de até 15 L. A
embalagem deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de
umidade e fragmentos estranhos, resistente e não violada, de modo a garantir a
integridade do produto. Deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e
validade mínima de 06 (seis) meses após a data da entrega (07-02-1204)

120,000

35

7020066

PC

ERVA MATE 500 GRAMAS (07-02-0066)

240,000

36

7010297

KILO

CARNE DE 2° INTEIRA (07-01-0297)

960,000

37

7010543

KILO

FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/ aspecto próprio,
não amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas e sujicidades. Embalagem c/ identificação do SIF,
data de fabricação e validade do produto, lacre original do fabricante. (07-01-0543)

576,000

38

6023350

UN

DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML- Neutro, pronto uso, biodegradável, original do
fabricante, com Registro do Ministério da Saúde, químico responsável, data de
fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampada na
embalagem. (06-02-3350)

672,000

39

6023378

KILO

SABÃO EM PÓ- Embalagem com 1 kg, com enzimas, para limpeza geral,
biodegradável, original do fabricante, com registro no Ministério da Saúde, químico
responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e validade e
informação do fabricante no rótulo. (06-02-3378)

288,000

Quantidade

Especificação

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

Marca Oferecida

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Folha: 7/8
Preço Total

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 38/2018 - PR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

11/05/2018

Processo Licitatório:
Data do Processo:

68/2018
11/05/2018

ANEXO VI
Item

Código

Unid

40

6023192

UN

41

6023203

42

Quantidade

Especificação

AGUA SANITÁRIA - Composição: Hipoclorito de Sódio e Água; Princípio Ativo:
Hipoclorito de Sódio; Teor de Cloro Ativo: 2,0 a 2,5% p/p.(2lts) (06-02-3192)

480,000

FRAS

DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso, original do fabricante,
com registro no Ministério da Saúde, químico responsável, data de fabricação e
validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.
(06-02-3203)

384,000

6023394

UN

AMACIANTE DE ROUPAS- Com validade de 6 meses no mínimo, armazenados em
frascos plásticos de 02 litros, sendo os mesmos opacos, resistentes e com tampa para
evitar vazamentos. Quanto a rotulagem, esta deverá atender todas as informações
exigidas por lei e apresentar notificação junto a ANVISA. (06-02-3394)

144,000

43

6023508

FD

PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 60 ROLOS. (06-02-3508)

288,000

44

6020157

PAR

LUVA DE LIMPEZA (G) (06-02-0157)

384,000

45

6023389

UN

VASSOURA DE NYLON- 22 CM-com cerdas macias plástico, cabo de madeira com
comprimento mínimo de 1,10m. (06-02-3389)

72,000

46

6023034

UN

RODO 2.000 EM AÇO 60 CM (06-02-3034)

72,000

47

6023099

PC

SACO DE LIXO 30 L C/ 5 (06-02-3099)

1.200,000

48

6023097

PC

SACO DE LIXO 100 L C/ 5 (06-02-3097)

1.200,000

49

6023009

DZ

SABONETE 90 GRAMAS (06-02-3009)

576,000

50

6063133

UN

APARELHO DE BARBEAR TIPO LÂMINA DESCARTÁVEL MATERIAL LÃMINA DE
AÇO COM 2 LÂMINAS CABO DE PLATICO ANATÔMICO COM ESTRIAS DE
BORRACHA COM FITA LUBRIFICANTE. (06-06-3133)

576,000

51

6023629

FRAS

TALCO EM PÓ 200 GR (06-02-3629)

288,000

52

6023630

FRAS

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

240,000

53

6023631

FRAS

DESODORANTE SPRAY 150 ML (UNISEX) (06-02-3631)

384,000

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

Marca Oferecida

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor
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