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ANEXO AO TERMO DEREF! IA BeTT]

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS
FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO INDIO!2022 - MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS.

ton Discriminação dos produtos Una] Que] VaocUnt]  vaorTotmi

1º ARROZ AGULHINHAPoldo po 1 longo fo, Pe asno 204100 aosrso
em saco plástico ransparentos, ais, impos,
não violados rsdtantes, acondicionados em
fardos lacrados, com um peso minimo de 80% de
grão intro e com Regio no Ministério da
Agricutura A embalagem deverá conter
estemamenteos dados de idnilicação,
procadênci, informações nutricionais, númerode
oo, quantsado do produtoovalidado minima do
05 (eis) meses a partr da data de entoga, do
acordo com a Instrução Noematva nº 6 da 16 de
fevereiro de 2005: do MAPA, Pacote com 05 Kg.

2 CEBOLA «do 1º qualidade, in natura tamanhos 8a como 4205 2335
coloração unforme, pola ie re de
sujdades, parasta, lava, resíduo de.
fetizane. Deverá etar em perito estado para
consuro, sem defeitos graves como podridão,
“amassado, murcha, deformado, deseniorad,
queimado de so, com manchas, rachaduras,

ins po pragas ou doenças. Embalada em
sacos de poletleno,transparatos, atóxco e

3 ALHO-graúdo do tipo comum, cabeçainoira ma somo asaoso sas
silogcamentodesenvoua, com bulbos
curados sem chocamento, danos mecânicos.
causados por pragas, sem det, tugesconto,
intactas, mes e bem desenvehidas re de
tora ou corpos airanhos aderantos à superício
estema de acordo com a resolução 1278 da
CNNPA, Não deve apresentar qualquer lesão de

origem física, mecânica cu biológica KG.

4 TOMATE tipo salada tamanho médio, com RR) soroo do1.80
apratimadamente 0% de maturação, sem

ferimentos ou dolo, o tamanhos e enioração
untomes, intactas, mes e com brio, line de

terra ou corpos astanhos aderartosà superfíia
eterna de acordo com a resiução 1278 da
CNNPA. Não dove aprosenta qualquer losão do
rigem física, mecânica ou bilógica. Kg

5 SALdodado, constluido de crsaisdo granulação Ka sopmo 13800 ers0
unilomeesento de impurezas e umidade, A

embalagem deverá sar da saco plástico,
transparente, itegro,atóio, vetado
hermeticamente, limpo, isenta de matéria temosa,
fungos ou parasitas, Iwo do umidado o
fragmentos estranhos, não violados e resistentes
de modoa garatr a intgrdad do produto
Deverá conto eternamente os dados de
Identificação procedência, informações.

rasicionas, número da lote, quantidade do
produ e validado mínima de 06. (ss) meses
a pair da data de entrega, de acordo com a
Resolução nº 130, do 26 do maio de 2003
Embalagem de 01 Kg

6 SAL GROSSOOI CLORETO DE SÓDIO DE “9 snomo asno v340
CRISTAIS DE GRANULAÇÃO GRANDES E

UNIFORNEE ISENTO DE IMPUREZAS E

UMIDADE, À 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.

SEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA,
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE

LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO E

VALIDADE MÍNIMA, EMBALAGEM DE 01 KG.
7 REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FUNADAOU Fo somo s24s75 sst048

= AU



ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

Hone| Discriminação dos produtos [ Quant] VelorUnt]

—
vaiortota

8 PRATO DESCARTÁVEL 24 CMPARA Pe somo 2800 asREFEIÇÃO, BRANCA. PCT COM 400
UNIDADES

8 COPODESCARTAVEL tH0ML. Branco em Po so0mo ensas sa80
poliesireno, embalagem com 100 uidades, não.
tóxico, não reclado, original de épica
responsável écico a composição dofaicante
estampada na embilagem

10 GARFODESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO Po asomo 43080 1776
PCT. CISOUNDADES)

11 MACARRÃO ESPAGUETE. PC 1HG Pe zo00m0 63eso sarao
12 OLEODESOJA REFINADO (Goomi) un t30900 avoor 108287
48 EXTRATODE TOMATE 640GR Uta 0000 tons 61840
4 RESCASADA (LO) Ka 85000000 srasss 20080305
15 FOGOSDEARTAICIOS 121 car 00000 sema 230183
18 JUTA RLCISOm) Roo 0000  sotormo sorozo
17 TINTAGUACHE SOM VERMELHA un 20000 azrso 18430
18 TINTAGUACHE250ML BRANCA uv 20000 az 18430» 19 TINTAGUACHE COR AZUL -250 ML un 290000 a2150 18420
20 TINTAGUACHE250ML COR PRETA un 20000 az tesão
21 TINTAGUACHE 250ML VERDE un t000 azsso ass

ToisidaColei: 25566854

Valor Total estimado da aquisição: 295.668,94 (duzentos e noventaecinco mil seiscentos e sessenta e
oito reais e noventa e quatro centavos

Justificativa : A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO ÍNDIO É UMA CELEBRAÇÃO ENTRE OS
POVOS INDÍGENAS, SÃO MOMENTOS DE ENTRETENIMENTO, LAZER E MANIFESTAÇÃO CULTURAL
PARA OS MORADORES DAS ALDEIAS INDÍGENAS DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS.

Prazo de entrega: Em até 03 dias Úteis após AE

Condições de Pagamento: Em até 30 dias após NF

Local de entrega: O itens Hes Casada de Vaca” deverá ser entregue nas Aldeias do Município de Aquidauana,os demais
itens deverão ser entreguas na Secretaria de CulturaeTurismo, em dias uteis, das 7hs as 13h, no endereço Rua Pandiá.
Calógeras, Nº 478, Centro -Aquidauana/Ms.

O uniciseriscizasor:secaerana muncira.vecorrumerursmo

Estava previsto inicialmente licitação na modalidade “Convite”, porém, após resultado da cotação de
preços, decidiu por fazer na modalidade Pregão.

Aquidauana(MS), 21 do Fover iro de 2022.

VOUSSEF SALIBA
Secretário Municipal de Cultura e Turismo Agente Administrativo- Matricula 17011



TERMO DE REFERÊNCIA

Prefeitura Municipal de Aquidauana
Secretaria de Culturae Turismo

RA

Estadode Mato Grosso do Sul

2.1. - Aquisição de material para festividades em comemoração ao Dia do Índio no município de
Aquidauana, atendendo as reivindicações das aldeias indígenas, através de Carta Convite com
vigência de 03 meses.

ITEM
NOME E ESPECIFICAÇÃO DOS BENS,
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS

UNIDADE
DE MEDIDA oTD

01

JARROZ AGULHINHA- Polido, tipo 1, longo fino, em saco
Iplástico transparentes, atóxicos, limpos, não violados,
lresistentes, acondicionados em fardos lacrados, com um peso
Imínimo de 80% de grãos inteiros e com Registro no Ministério
lda Agricultura. A embalagem deverá conter externamente os
Kdados de identificação, procedência, informações nutricionais,
Inúmerode lote, quantidade do produto e validade mínimade
[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

pet 150

02

[CEBOLA - de 1º qualidade, in natura, tamanho e coloração
luniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
Fesíduo de fertilizante, Deverá estar em perfeito estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado,

urcho, deformado, descolorado, queimadode sol, com
Imanchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada|
lem sacos de polietileno. transparentes, atóxico e intacto.

60

[ALHO- graúdo do tipo comum, cabeça inteira
isiologicamente desenvolvida, com bulbos curados, sem
Jhocamento, danos mecânicos causados por pragas, sem

Klefeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas,
livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície extema

fle acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve
ipresentar qualquer lesãode origem fisica, mecânica ou

piológica. KG

35

TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande, de
Iprimeira, com aproximadamente 60 % de maturação sem
[ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração
Juniforme e brilho.

180

os

ISAL- Iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e
isento de impurezas e umidade. A embalagemdeverá ser de

o plástico, transparente, integro, atóxico, vedado
ermeticamente, limpo, isenta de matéria terrosa, fungos ou

parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, não
[violadose resistentes de modoa garantir a integridade do

SECTUR Fone: (67) sao 1
soda E-mail

Calógeras,478 — Centro

Aquidauana M! CEP: 79200-000
ectur Daquidauana.ms.gov.br



Estadode Mato Grosso do Sul FSPrefeitura Municipal de Aquidauana [SLSecretaria de Cultura e Turismo

produto. Deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote,
kquantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses a
Ipartir da data de entrega, de acordo com a Resolução nº 130, de
Pó de maio de 2003. Embalagem de 01 Kg.

06 Sal Grosso kg 50

07 |Refrigerante 2 Ttros — 6 unidades ED 170

[Pratodescartável para refeição (pet c/ 100 unid de boa08 qualidade).
são (p pet 20

09 [Copo descartável 180 ml para água c/ 100 unid pet 5
10 [Garfo descartável p/ refeição (per c/ 50 unid) pet 45
117 [Macarrão Espaguete - pet 1 kg pet 200

ÓLEO DE SOJA- 990ML- de primeira qualidade, 100%
hatural, comestível, com extrato refinado. A embalagem deverá
kestar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livreº [de fragmentos estranhos, não violadae resistente de modo a

12. Pgarantir a integridade do produto. Deverá conter externamente un 130
s dados de identificação, procedência, informações
utricionais, número de lote, quantidade do produto e validade

Imínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
[Embalagem de 900mL.

13 fExtrato de tomate 840gr Tata 60
14, |RES casada da vaca kg 8.500
15. JFogosde Artifício 12x1 ex 70

16. [luta (RL c/50m) rolo 10

17. [Tinta Guache 250 ml vermelha. um 20
18” [Tinta Guache 250 mi branca un. 20

19 [Tinta Guache 250 mi azul un. 20

[20 [Tinta Guache 250 mlpreta un 20
21 [Finta Guache 250 ml verde um 10PR3.1.- A referida aquisição irá atender a Secretaria Municipal de Cultura é Turismo e têm por objetivo

atender as aldeias comas festividades em comemoração ao Dia do Índio, contemplarão pessoas de
todas as idades, principalmente os moradores locais das aldeias, assim como moradores da cidade
de Aquidauana que possuam algum vínculo com as comunidades indígenas do município.

Com o intuito de atender as reivindicações das comunidades indígenas, com apoio de produtos
alimentícios e outros para a realização das festividades, dentro da disponibilidade financeira e da
racionalização dos recursos públicos.

Cumprindoo disposto na Lei Ordinária nº 2.329/2014, que trata da valorização e preservação da
cultura e das tradições do povo terena das aldeias do município de Aquidauana;

Rua Pandiá Calógeras,478 — Centro

SECTUR Fone: (67)3240-1400 + E-mail: secturinquidaanams gov.br L
Aquidauana/MS

+
CEP: 79.200-000

a
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Estadode Mato Grosso do Sul [FLS | E

Prefeitura Municipal de Aquidauana bros
Secretaria de Cultura e Turismo

Estima-se atender diretamente 9.135 habitantes das aldeias indígenas do município, as comunidades
urbanase os visitantes que participam dá celebração da festa neste dia, com as seguintes distancias
aproximada com ponto de partida da Prefeitura Municipal de Aquidauana.

Aldeia Nº de habitantes Distancia em km.

Água Branca 1.020 65km

Bananal 1.926 65 km

Colônia Nova 320 70km

Córrego Seco 269 28km

Imbirussú o 254 65km

Lagoinha 820 65km

Limão Verde/Buritizinho/Cruzeiro 1.344 30 km

Morrinhos 380 65km

Ypégue 1.800 70km

Fazenda Esperança 170
|

70km

Aldeia UrbanaTico Lipú
|

250 Urbana

Comunidade Indigena Distrito de Taunay 282 60km

Comunidade Urbana Uniedas/ Vila Trindade 300 Urbana

-£ Total 9.135 EE4. Classificação orçamentária

Órgão 10 - Fundo Municipal de Cultura
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Cultura

ional: 13.392.0222.2.075 — Atividades Comemorativas do Dia do Índio.
.90.30 — Material de Consumo

Fontes: 1.0000 — Recurso Própri

5.1 — Os itens serão transportados e entregues integralmente pela licitante conforme necessidades
“dessa secretaria, para realizaçãodas festividades em comemoração ao Dia do Índio.6.Prazodeentrega
e

Localde
Entrega

m até 01 (um) dia apósa entrega/envio da Autorização de Fomecimento
(AF). A entrega salvo o item “res casada da vaca”, que deverá ser entregue nas Aldeias do Município
de Aquidauana, os demaisitens deverão ser entregues na Secretaria de Cultura e Turismo, em dias
uteis, das 7hs às 13hs, no endereço rua Pandiá Calógeras.478, Centro CEP: 79200-000.

6.2 A licitante Contratada obriga-se a fornecer os itens contratados, conforme o quantitativo e
especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição/troca, em
01 (um) dia daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações.

Rua Pandiá Calógeras,478 - Centro
SECTUR  Fons:(6m 3240-1400 + E-mail: secnridaquidavanams gov. br 16

Aquidavana/MS + CEP: 79.200-000
15



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria de Culturae Turismo

5 a a
,

63 Ositens objeto desta licitação, no ato da entrega, deve-se fazer acompanhar da Nota
Fiscal/Fatura discriminativa para a efetivação de sua entrega e atestada pelo Gestor de Contrato,
bem como pelo Fiscal de Contrato.

7.1 O pagamentoserá de acordo com o fornecimento efetuado, no prazo de até 30 dias mediante
apresentação da Nota Fiscal, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante
apresentação da Nota Fiscal eletrônica, acompanhada dos seguintes documentos:

7.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social - CND (INSS),
mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

7.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da
localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na formada Lei;

7.1.3 Provade regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, ou
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo órgão competente,
da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na formadaLei;
7.1.4 Provade Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS:

7.1.5 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de
negativa, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho.

8.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (Doze) meses, contadosda data da sua assinatura.

9.1 Fica designado comofiscal do presente contrato o Sr. Isac Luiz Gomes, CPF 710.110.641-20 e

como suplente a Stº. Adriana Carla de Araújo Caravassilakis CPF: 140.783.208-56, conforme
dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93.

9.2 Fica designado como Gestordo presente contrato o Sr” Youssef Saliba, CPF 238.421.301-63,
lotado como Secretário da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

10.1 Os itens deverãoestar de acordo com aquele adjudicado e especificado naproposta, devendo
ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo devalidade de no mínimo
70 % (setenta) por cento do prazo máximoindicado na embalagem,a contar da data do seu
recebimento definitivo. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem
danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega.
10.2

A
licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo

máximo de 01 (um) dia, contados do envioda requisição ou pedido de compra, não podendo exigir
quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

Rua Pandiá Calógeras, 478 — Centro
SECTUR rien snioine tensor aiasaamoue us

Aquidauana/MS e CEP: 79.200-000
16



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana [FLS

Secretaria de Cultura e Turismo  fiúbros

10.3 Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo
máximode 01 (um) dia, sem qualquer ônus para administração.

10.4 Ositens serão entregues integralmente pela licitante conforme necessidades dessa Secretaria,

para realização das festividades em comemoração ao Dia do Índio, após a entrega/envio da
Autorização de Fornecimento (AF) dentro do prazo legal.

10.5 Caso a Licitante não fomecer os itens requisitados. no prazo máximode 01 (um) dia contados
após a entregaenvio da Autorização de Fornecimento (AF), a Administração convocará a
Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às
demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

10.6 Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, ANEXADAS AS
RESPECTIVAS REQUISIÇÕES, dela devendo constar o número doPregãoe do Contrato firmado

ou empenho,e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor
unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.

10.7 Relativamente ao disposto nopresente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem,
as disposições da Lei nº. 8.078 de 11/09/90 — Código de Defesa do Consumidor.

10.8 Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por
conta exclusiva da licitante vencedora.

10.9 São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS,

encargosde qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.

+
10.10 OsItens deverãoser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis
das 07hsàs 13hs.

11.1 Emitir autorização de compra.

11.2 Aplicar as penalidades cabí is, mas situações previstas no edital.

11.3 Rejeitar oitem entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada.

11.4 Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas no edital12.Informações
Complementares
12.1 A Licitantessh ra deve dar garantia contra defeitos de fabricação e danos ocasionados no

YO ISAC LÚIZ GO!CPF/238.421 301-63 CPF: 710.110.641-20
RGf 028013 SSP/MS RG: 1203395 SSP/MS

Secretário Municipal de
Cultura é Turismo
Gestor cegoalba

[Ii Rua Pandiá Calógeras, 478 — Centro
SECTUR “Fone onszancado o tome secariaguitanams gov n6

Aquidauana/MS e CEP: 79.200-000
17


