
Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e higiene pessoal para ações Socioassistênciais do 
SUAS no combate ao COVID-19 utilizando recurso da portaria 369/2020, com o intuito de suprir as 
demandas atendidas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e 
Plantão Social

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 MÁSCARA DESCARTÁVEL (três camadas) 
com elástico cores Azul e branca.

UN 1.000,00 2,41 2.413,30

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

UN 250,00 5,66 1.413,75

3 CHINELO TIPO HAVAIANAS (37 AO 41 ) PAR 250,00 31,01 7.753,33

4 PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/4 ROLOS - 
Papel higiênico, branco, macio, sem perfume,

PC 250,00 4,40 1.100,00

picotado e gofrado ou texturizado, 100% fibra 
celulósica, folha dupla, rolo com 60x0,10m, 
embalagem plástica com quatro rolos, original do 
fabricante, com composição, data de fabricação e 
de validade estampada na embalagem.

5 ABSORVENTE HIGIÊNICO SEM ABAS PCT C/8 PC 100,00 3,57 356,75
UNID. - Absorvente higiênico, macio, normal, 
com impermeabilização em um dos lados, sem 
abas, atóxico em contato com a pele, 
acondicionado em embalagem original do 
fabricante, pacote com 8 unidades, com a 
especificação dos componentes, informações do 
fabricante e registro no Ministério da Saúde.

6 PENTE PLÁSTICO TAMANHO M - Tamanho M, 
com dentes ondulados e cabo com suporte de 
borracha.

UN 250,00 3,47 866,68

7 SABONETE EM BARRA 90G- Com glicerina, 
fragância diversas, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com registro 
no Ministério da Saúde, informações do 
fabricante e composição estampada na 
embalagem.

UN 500,00 1,50 752,00

8 ESCOVA DE DENTE MACIA UN 250,00 4,29 1.072,50

9 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 
FEMININO

UN 100,00 12,16 1.216,40

10 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 
MASCULINO

UN 150,00 11,89 1.784,10

11 ÁLCOOL GEL 70°% 450 Ml FRAS 400,00 10,09 4.036,00

12 SHAMPOO 325 ML, para cabelos mistos sem sal 
uso adulto

UN 250,00 5,52 1.380,83

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

Kg 500,00 5,89 2.945,00

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.
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

14 OVOS Dz - de galinha, classe A, branco ou de DZ 740,00 6,07 4.494,76
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 polietíleno 
ou papelão com 12 unidades.

15 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 polietíleno, transparentes, 
atóxico e intacto.

16 SARDINHA 250g - Em conserva de azeite ou 
óleo comestível. Lata de peso liquido de 250g e 
peso drenado de 165g. 1a Qualidade.

17 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 polietíleno, transparente, 
atóxico e intacto.

18 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 polietíleno, 
transparentes, atóxico e intacto.

19 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 
polietíleno, transparentes, atóxico e 
intacto.

20 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 polietíleno, transparentes, atóxico e 
intacto.

Kg 240,00 5,49 1.317,12

LATA 2.876,00 9,77 28.098,52

Kg 500,00 3,39 1.694,00

Kg 500,00 1,95 975,00

Kg 740,00 3,15 2.328,04

Kg 500,00 3,85 1.925,00
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21 BATATA INGLESA--De primeira qualidade, in KILO 740,00 3,02 2.234,80
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.

22 BANANA NANICA- de 1a qualidade, in natura, Kg 500,00 2,78 1.391,00
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 
de sujidades, parasitas, larvas, residuo 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.

23 BATATA DOCE ROXA-de 1a qualidade, in Kg 740,00 2,25 1.663,52
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.

24 BETERRABA ESPECIAL-tipo A, de 1a Kg 740,00 2,89 2.138,60
qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, residuo 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.

25 CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, Kg 980,00 8,02 7.862,05
fresca, congelada, com temperatura de -12° a
-18°C, obtida através do abate de animais sadios, 
não podem ter manchas de qualquer espécie, 
nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem 
larvas. Deve apresentar odor e sabor 
característico, cor amarela rosada. Não devem 
apresentar gelo superficial, água dentro da 
embalagem, nem qualquer sinal de 
descongelamento. Embalagem em saco plástico 
de polietileno, ou outro tipo de plástico 
transparente, atóxico, intacto, com rótulo ou 
etiqueta que identifique: categoria do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, carimbo do 
SIF (Serviço de Inspeção Federal) , SIE 

(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal) .
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26 1 Kg DE CARNE BOVINA MOÍDA- TIPO Kg 240,00 16,98 4.075,99
MÚSCULO, SEM OSSO, MOÍDA, FRESCA, 
CONGELADA, COM TEMPERATURA DE -12° A 
-18°C, DE SEGUNDA QUALIDADE, OBTIDA 
ATRAVÉS DO ABATE DE ANIMAIS SADIOS, 
NÃO PODEM TER MANCHAS DE QUALQUER 
ESPÉCIE, NENHUM TIPO DE INFLAMAÇÃO, 
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 
TRANSPARENTE, ATÓXICO, INTACTO, 
EMBALADO EM QUANTIDADE DE 1 KG, COM 
RÓTULO OU ETIQUETA QUE IDENTIFIQUE: 
CATEGORIA E CARACTÉRISTICA DO 
PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO 
DE VALIDADE, CARIMBO DO SIF (SERVIÇO 
DE INSPEÇÃO FEDERAL ) , SIE (SERVIÇO 
DE INSPEÇÃO ESTADUAL) OU SIM 

(SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) .

27 ÓLEO DE SOJA 900 ml - de soja, produto obtido UN 2.616,00 4,78 12.497,94
do grão de soja que sofreu processo tecnológico
adequado para extração de suas sementes por 
uma prensa de alta tensão, neutralização, 
clarificação, refinação, frigorificação ou não de 
desodorização. Liquido viscoso refinado, 
fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas. Embalagem de "poli tereftalado de etila 

(PET) " com peso liquido de 900 ml.

28 MACARRÃO ESPAGUETE 500g - tipo PC 2.376,00 2,94 6.994,94
espaguete, tipo 1, sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, podendo conter ovo.
Produto não fermentado obtido pelo 
amassamento mecânico de farinha de trigo 
comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados 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. Com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 
cocção. 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, tabela nutricional e 
ingredientes. Deve estar de acordo com a 
Legislação da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Embalagem de polietileno, 
com peso líquido de 500 g.

29 LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g - rico em ferro, UN 2.376,00 14,04 33.354,29
zinco, vitamina C, A, D e cálcio, matéria de
gordura igual ou maior que 26,0%, umidade 
máxima 3,5%. 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, 
informações nutricionais. Acondicionado em
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30 FUBÁ DE MILHO 500g - Produto obtido pela PC 1.428,00 1,84 2.630,38
moagem do grão de milho, "degerminado”, 
deverão ser fabricadas a partir de matérias 
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas 
e parasitos. Não poderão estar úmidos ou 
rançosos. Com o rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da 
cocção. O produto deverá estar em conformidade 
com a Resolução RDC n° 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, 
ingredientes e valor nutricional. Embalagem em 
pacotes de polietileno, com peso líquido de 500 
gramas.

31 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-, embalado em PC 1.428,00 8,00 11.426,86
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.

32 LEITE INTEGRAL UHT1 LITRO - Leite de vaca, LIT 740,00 5,16 3.821,36
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 32° 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.

33 FARINHA DE TR IG 01 kg-especial, tipo 1, Kg 2.616,00 3,29 8.617,10
produto obtido a partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria 
terrosa e em perfeito estado de conservação.
Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa.
Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios.
O produto deverá estar em conformidade com a 
Resolução RDC n° 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 
primária em pacotes de polietileno, com peso 
líquido de 1 k g .___________________________
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34 BISCOITO DE ÀGUA E SAL - Produto obtido PC 2.376,00 3,85 9.147,60
pela mistura de farinha, amido e ou fécula com 
outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não, a 
base de farinha de trigo, gordura vegetal, etc.O 
produto deverá estar em conformidade com a 
resolução RDC n“ 263, de 22/09/2005, da 
ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no minimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o numero do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade. Embalagem 
impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 
400g

35 ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ 200g - não SC 3.356,00 2,99 10.034,44
amassadas ou enferrujada e perfuradas. A 
embalgem 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, numero de 
lote, quantidade do produto e validade minima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega,
CNPJ do fabricante , data de fabricação, prazo de 
validade e com ao menos 70% do prazo de 
validade à vencer na data da entrega. SACHE

36

37

38

200 GR.

MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR, 
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 200G.

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. 

ARROZ - Tipo 1, agulhinha - tipo 1, agulhinha, 
longo fino polido, sem glúten, contendo no 
minimo 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 liquido 
de 5 kg.

LATA 3.356,00 3,02 10.141,83

CAIX 4.752,00 1,49 7.080,48

PC 1.428,00 19,74 28.181,58
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39 FARINHA DE MANDIOCA 500g - grupo seca, PC 1.428,00 2,39 3.415,78
subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dos 
processos de ralar e torrar a mandioca. Branca 
ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitos e livre de umidade e fragmentos 
estranhos. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 
22/09/2005, 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 primária em pacotes de polietileno, 
com peso liquido de 500 gramas.

Total da Coleta: 234.633,62

Valor Total estimado da aquisição: 234.633,62 (duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e três 
reais e sessenta e dois centavos).

Justificativa:A presente aquisição de kits gêneros alimentícios e higiene pessoal visa atender ao 
enfrentamento da situação de emergência em decorrência do COVID-19, o Centro de Referencia 
Especializado de Assistência social (CREAS) e Plantão Social, Asilo São Francisco, Pestalozzi, usando 
recurso Portaria n°369/2020, Por um Período de 6 Meses.

Prazo de entrega: Até 05 dias após a A.F

Condições de Pagamento: Em até 30 dias após a (N.F)

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA NA AF

Unidade Fiscalizadora: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA NA AF

Aquidauana(MS), 13 de Agosto de 2020

Agente Administrativo 
Matrícula N° 17011



Estado  
Governo A L

Cl n°: 381/2020/SAS
Aquidauana - MS, 23 de Julho de 2020

Da -  Secretária Municipal de Assistência Social 

Para -  Secretário Municipal de Finanças/compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, abertura do Processo Licitatório para aquisição Kit de 

Higiene Pessoal.

Objeto: Aquisição 250 Kits de higiene pessoal para Ações Socioassitênciais do 

SUAS no combate ao COVID-19, com o intuito de suprir as demandas atendidas pelo 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Plantão Social, seguiu 

as orientações da Portaria 369/2020 - Ministério da Cidadania e também os levantamentos 

dos últimos atendimentos realizados por estes serviços socioassistenciais e os dados do 

Registro Mensal de Atendimentos (RMA) nos meses anteriores a situação de Pandemia do 

COVID-19. Usando a Portaria 369/GM/MC, de 29 de Abril de 2020 o cofmanciamento de 

ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em 

decorrência da covid-19

Cada kit será composto de: Papel higiênico pacote com 4 unidades 30mts/ folha branca; 

Sabonete 90 gr; Escova de dente macia; Pente de cabelo de plástico; Creme dental 

180gr; Desodorante antitranspirante roll on; Chinelo tipo havaianas (37 ao 41); 

Absorvente; Álcool gel 70 % 250 ml; Máscara cirúrgica.

Justificativa:

Considerando, a Portaria 369/GM/MC, de 29 de Abril de 2020 o cofmanciamento de 

ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em 

decorrência da covid-19 tem como finalidade prover orientação, apoio, atendimento e 

proteção as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social afetados.

Considerando, que o Município de Aquidauana recebeu no dia 28 de maio de 2020, as 

primeiras parcelas referente aos recursos da portaria 369/2020.

Considerando, que o município já  incorporou os recursos transferidos pelo FNAS no 

FMAS, havendo então disponibilidade financeira e orçamentária para tal aquisição.

Considerando o Decreto Municipal n° 096/2020/dispõe da abertura de crédito 

extraordinário ao orçamento-programa de 2020 (em anexo) Considerando o decreto N.°

Secretaria de Assistência Social 
Rua H onório  Simões Pires, 618 -  Vila C idade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: desenvolvímenrosocialfi^iuiuidauana.ms.gov.hr - Aquidauana - CEP 7920(3000



Estado de Mato Grosso do Sul
G overno M un icipa l de A quidauana

Secretaria M unicipal de Assistência Social

112/2020 de 17 de julho de 2020 que reconhece a transmissão comunitária da COVID-19 

em nosso município.

Desta forma, justificamos a aquisição dos referidos kits.

Devemos salientar que a distribuição gratuita se dará diretamente aos usuários 

referenciados pelo CREAS com a comprovação de recebimento mediante assinatura da 

requisição e pelo Plantão Social quanto for acionado para atender estas pessoas em situação 

de Rua necessitando ser encaminhado para algum abrigo da organização não governamental 

existente no município de Aquidauana/MS que ofertam atendimentos a este público.

Prazo de Vigência: 06 Meses.

Conta Corrente: 43.193-1AQUIDAUANACOVIDACO

Fonte de Recurso/Despesa Orçamentária.

Órgão: 20 

Unidade: 02

Funcional: 08.244.0218-2.141/Ações de Enfrentamento ao COVID-19 no SUAS.

Elemento: 3.3.90.30.00.00.01.029/material de distribuição gratuita

Local da Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua Honório Simões 

Pires, 618 -  Vila Cidade Nova.

Prazo de entrega: 05 dias após emissão da autorização de fornecimento 

Prazo de Pagamento: 30 dias 

Gestor e Fiscal:

Rosemery Bruno Bossay Candia 

CPF: 830.389.571-00 

Rubens Jesus de Arruda

035.215.381-41

Atenciosamente,

Secretaria Municipal Ue Assistência Social
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Anexo I

KIT HIGIENE PESSOAL MASCULINO PORTARIA 369/2020

150 kit masculino:

Papel higiênico pacote com 4 unidades 30mts/ folha branca; 2 Sabonete 90 gr; 1 Escova de dente macia; 1 Pente de cabelo de 

plástico; 1 Creme dental 180gr; 1 Desodorante antitranspirante roll on; 1 Chinelo tipo havaianas (37 ao 41); 2 Álcool gel 70 % 450 

ml;04 und Máscara cirúrgica, 01 shampoo 325ml

ITEM ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO
QTD
POR

CADA
KIT

QTD DE 
TOTAL 

POR 
ITEM

QTD
DE

KITs

1 Sabonete em barra 90g- com glicerina, fragância diversas, acondicionado em embalagem 

original do fabricante, com registro no ministério da saúde, informações do fabricante e 

composição estampada na embalagem.
2 un 300 un

150
kit

l

2 Papel higiênico folha dupla 30mt pct com 04 rolos, papel branco.
1 pct 150 pct

3 Escova de dente macia - cabo emborrachado, cerdas macias, a rigidez das cerdas da escova 

esteja de acordo com a portaria cita a metodologia descrita na norma internacional iso 8.627, 

de 01 de outubro de 1987 -  stiffness of the tufted area of tooth-brushes (rigidez da área 

encerdada de escovas de dente).

01 un 150 un

4 Pente plástico-tamanho m, com dentes ondulados e cabo com suporte de borracha.
1 un 150 un

5 Creme dental - em pasta, com 180g, proteção anticáries com micro-partículas de cálcio e 

flúor, composição: carbonato de cálcio, água, sorbitol, laurilsulfato de sodio, 

monofluorofosfato de sódio, sabor, goma de celulosa, pirofosfato tetrasodio, silicato de sódio, 

sacarina sódica, metilparabeno, propilparaben, acondicionado em embalagem original do 

fabricante, com a especificação dos componentes, informações do fabricante e registro no 

ministério da saúde estampado na embalagem.

1 un 150 un

6 Desodorante Roll On masculino 50ml
1 un 150 un

7 Chinelo tipo havaianas (37 ao 41)
1 par 150 par

8. Álcool gel 70 % 450 ml
2 frsc 300 frsc

9. Mascara descartável (três camadas) com elástico cores Azul e branca
04 un 600 un

10. Shampoo 325 ml para cabelos mistos sem sal uso adulto
1 un 150 un

Secretaria de Assistência Social 
Rua H onório  Simões Pires, 618 -  Vila C idade Nova 
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Anexo II

KIT HIGIENE PESSOAL FEMININO PORTARIA 369/2020

100 kit feminino:
Papel higiênico pacote com 4 unidades 30mts/ folha branca; 2 Sabonete 90 gr; 1 Escova de dente macia; 1 Pente de cabelo de 

plástico; 1 Creme dental 180gr; 1 Desodorante antitranspirante roll on; 1 Chinelo tipo havaianas (37 ao 41); 01 Álcool gel 70 % 

450 ml;04 und Máscara cirúrgica, 01 pct absovente com lOun, shampoo 325 ml

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO
QTD
POR

CADA
KIT

QTD DE 
TOTAL 

POR 
ITEM

Shampoo 325 ml para cabelos mistos sem sal uso adulto Sabonete em barra 90g- com 

glicerina, fragância diversas, acondicionado em embalagem original do fabricante, com 

registro no ministério da saúde, informações do fabricante e composição estampada na 

embalagem.

01 un 100 un

Papel higiênico folha dupla 30mt pct com 04 rolos, papel branco. 01 pct 100 pct
Escova de dente macia - cabo emborrachado, cerdas macias, a rigidez das cerdas da escova 

esteja de acordo com a portaria cita a metodologia descrita na norma internacional iso 8.627, 

de 01 de outubro de 1987 -  stiffness of the tufted area of tooth-brushes (rigidez da área 

encerdada de escovas de dente).

01 un 100 un

Pente plástico-tamanho m, com dentes ondulados e cabo com suporte de borracha. 01 un 100 un
Creme dental - em pasta, com 180g, proteção anticáries com micro-partículas de cálcio e 

flúor, composição: carbonato de cálcio, água, sorbitol, laurilsulfato de sodio, 

monofluorofosfato de sódio, sabor, goma de celulosa, pirofosfato tetrasodio, silicato de sódio, 

sacarina sódica, metilparabeno, propilparaben, acondicionado em embalagem original do 

fabricante, com a especificação dos componentes, informações do fabricante e registro no 

ministério da saúde estampado na embalagem.

01 un 100 un

Desodorante Roll On Feminino 50ml 01 un 100 un
Chinelo tipo havaianas (37 ao 41) 01 par 100 par

Absorvente higiênico, macio, normal, com impermeabilização em um dos lados, sem abas, 

atóxico em contato com a pele, acondicionado em embalagem original do fabricante, pacote 

com 8 unidades, com a especificação dos componentes, informações do fabricante e registro no 

ministério da saúde.

01 pct 100 pct

Álcool gel 70 % 450 ml 01 fras 100 fra
Mascara descartável (três camadas) com elástico cores Azul e branca 04 un 400 un
Sabonete em barra 90g- com glicerina, fragância diversas, acondicionado em embalagem 
original do fabricante, com registro no ministério da saúde, informações do fabricante e 
composição estampada na embalagem.

02 urT 200 un

ITEM
QTD
DE

KITs

100 kit
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19).

Considerando que o Município de Aquidauana via o decreto 037/2020 de 18 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância nacional e internacional decorrente do Novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito do 

Município de Aquidauana/MS

Considerando o decreto N.° 112/2020 de 17 de julho de 2020 que reconhece a transmissão 

comunitária da COVID-19 em nosso município, situação que demanda o urgente emprego de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 

evitar a disseminação da doença no Município de Aquidauana/MS,

Considerando que a assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, 

monitorar populações em risco social e prevenir a incidência de agravos à vida em face das situações 

de vulnerabilidade vivenciadas, principalmente quando se trata das populações das camadas 

empobrecidas da sociedade, faz-se necessário repensar e avaliar de que forma se dará o acesso destes 

usuários aos serviços socioassistenciais em tempo de Pandemia decorrente do COVID-19, 

garantindo desta forma o que preconiza o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A vista disso, o Sistema Único de Assistência Social - SUAS se faz necessário no contexto 

da Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco 

social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes 

da disseminação do COVID-19.

Seguindo estes parâmetros o Ministério da Cidadania por meio da Portaria 369/2020 - M C, 

dispõe sobre repasse emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e 

estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Desta forma coube a Secretaria Municipal de Assistência Social do município de 

Aquidauana a realizar o termo de aceite e como instrumental de gestão estipulado pelo Ministério da 

Cidadania a equipe do Órgão Gestor preencheu o Plano de Ação no REDE SUAS, definindo como 

seriam executadas as ações socioassistenciais de acordo com os créditos disponíveis. Tendo vista a 

necessidade da aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social do Termo de Aceite e Plano 

de Ação referente a execução do recurso seguindo todas as orientações da Portaria 369/2020 - 

Ministério da Cidadania.

Este recurso garante o cofinanciamento de ações em toda a rede socioassistencial em 

especial ao atendimento de pessoas em situação de Rua (de ambos sexos) neste contexto de
Secretaria de Assistência Social 

Rua H onório  Simões Pires, 618 -  Vila C idade Nova 
Tele-Fax: 3240 -  1400
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Pandemia, faz-se necessário realizar aquisição dos itens de higiene pessoal que irão compor 250 kits 

de higiene para distribuição gratuita, como forma de assegurar e garantir o atendimento a este

Desta forma destacamos os itens de higiene pessoal a serem adquiridos por meio do processo

(CREAS) e o Plantão Social utilizando recurso extraordinário conforme a Portaria 369/2020 sendo: 

Papel higiênico pacote com 4 unidades 30mts/ folha branca; Sabonete 90 gr; Escova de dente macia; 

Pente de cabelo de plástico; Creme dental 180gr; Desodorante antitranspirante spray; Chinelo tipo 

havaianas (37 ao 41); Absorvente; Álcool gel 70 % 250 ml; Toalha de Banho; Máscara cirúrgica

Quando se trata da aquisição dos itens de higiene pessoal com as descrições, a justificativa e 

o objetivo que irão compor o termo de referência do processo licitatório em questão para atender 

estes serviços socioassistenciais é imprescindível destacar que as pessoas em situação de Rua em 

espaços públicos estão sujeitas à violência, ao precário acesso à alimentação, à falta de locais 

adequados e seguros para dormir e fazer sua higiene pessoal, à falta de acesso a itens de higiene e 

limpeza e de condições para higienização de suas roupas, pertences, alimentos entre outras situações 

vivenciadas por este público.

O critério utilizado para solicitar o quantitativo dos itens para compor os 250 kits de higiene 

pessoal com o intuito de suprir as demandas atendidas pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) e Plantão Social, seguiu as orientações da Portaria 369/2020 - 

Ministério da Cidadania e também os levantamentos dos últimos atendimentos realizados por estes 

serviços socioassistenciais e os dados do Registro Mensal de Atendimentos (RMA) nos meses 

anteriores a situação de Pandemia do COVID-19.

Devemos salientar que a distribuição gratuita se dará diretamente aos usuários referenciados 

pelo CREAS com a comprovação de recebimento mediante assinatura da requisição e pelo Plantão 

Social quanto for acionado para atender estas pessoas em situação de Rua necessitando ser 

encaminhado para algum abrigo da organização não governamental existente no município de 

Aquidauana/MS que ofertam atendimentos a este público.

público atendido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Plantão 

Social.

licitatório em questão para atender o Centro de Referência Especializado de Assistência Social

PR E T C M A  MUNICIPAL DE A Q U D A U M S
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Cl n°: 365/2020/SAS
Aquidauana - MS, 20 de Julho de 2020

Da -  Secretária Municipal de Assistência Social 

Para -  Secretário Municipal de Finanças/compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, abertura do Processo Licitatório para aquisição de 

alimentos.

Objeto: Conforme Portaria 369/GM/MC, de 29 de Abril de 2020 Alimentos prioritamente 

ricos em proteína, Pessoas Idosas e com deficiência atendidas pelo serviço de acolhimento 

institucional, e Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e 

suas Famílias.

Cada kit será composto de:
Asilo São Francisco: 1 kg carne bovina moída, 2 kg frango- (coxa e sobrecoxa), 1 dz 

ovos brancos, 1 cx leite integral longa vida, 1 kg feijão, 2 sache de milho em conserva- 

200g. 2 sache de ervilha em conserva- 20Og, 1 kg farinha de trigo especial, 1 pct fubá de 

milho 500g, 1 pct macarrão espaguete 500g tipo espaguete, 1 pct farinha de mandioca 

500g 1 kg mandioca, 1 frasco óleo de soja-900ml, 01 pct arroz agulhinha 05 kg, 1 kg 

batata doce, 1 kg batata inglesa, 1 kg de beterraba, 01 kg cenoura.

Ervilha 2un de 200g, lpct de 1 kg feijão, Milho Verde 2 un de sache de 200g, Farinha

Sardinha 2 un de 200g, Fubá lun  de 500g, Farinha de Mandioca lun de 500g, Leite em 

pó integral 2 un de 400g, Gelatina 4un de 20G, Biscoito Agua e Sal 2pct de 400g. 

Justificativa:

O recurso emergencial que embasa tal aquisição está disposto na Portaria n° 369, de 29 de 

abril de 2020, do Ministério da Cidadania, e tem como finãlidade aumentar a capacidade 

de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19, promovendo estruturação da rede 

do SUAS por meio da aquisição de Gêneros alimentícios para a elaboração de kits gêneros 

alimentícios.

A presente aquisição visa o enfrentamento da situação de emergência em decorrência do 

COVID-19 e tem por finalidade promover apoio e proteção às famílias e indivíduos em

Pestalozzi:

de Trigo 2un de lkg, Macarrão 2un de 500g, Óleo 2un de 900ml, Arroz lpct de 5kg,



situação de vulnerabilidade e risco social afetados e permitir a esse público condições 

adequadas de provisões, de forma a mitigar os riscos quanto à infecção ou disseminação do 

vírus, de acordo com a Portaria n° 369, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania.

pública decretada pelos governos federal, estadual e municipal.

Na forma do disposto no Decreto Municipal N.° 096/20200, publicado no Diário Oficial do 

a Secretaria Municipal de Assistência Social, em atenção ao disposto na Portaria n° 369, de 

29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania.

Considerando, a Portaria 369/GM/MC, de 29 de Abril de 2020 que trata de repasse 

emergencial de recursos federais para execução de ações socioassistênciais e estruturação 

da rede do Sistema Único da Assistência Social -  Suas devido as situação de emergência 

em decorrente do novo corona vírus COVID-19.

Considerando, que o Município de Aquidauana recebeu no dia 28 de maio de 2020, as 

primeiras parcelas referente aos recursos da portaria 369/2020.

Considerando, que o município já  incorporou os recursos transferidos pelo FNAS no 

FMAS, havendo então disponibilidade financeira e orçamentária para tal aquisição.

Considerando, que houve o aceite de recursos para aquisição de ALIMENTOS 

especificamente, para pessoa idosa e com deficiência acolhidas no serviço de acolhimento 

institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias.

Considerando, que o município de Aquidauana conta com uma entidade Asilo São 

Francisco que trata-se de uma Unidade de Acolhimento de longa permanência para pessoas 

idosas.

Considerando que a entidade PESTALOZZI, é um serviço de Proteção Social Especial 

de Média complexidade, (PSEMC-d) Serviço de Proteção Social Especial Pessoas 

Deficiente e Idosas e suas Famílias).

Considerando, que os recursos foram destinados especificamente para Alimentos, a 

aquisição de alimentos solicitados, uma vez que conforme as orientações do Ministério da 

Cidadania a aquisição de alimentos deverá ser feita por compra centralizada pelo Órgão 

Gestor da Assistência Social, observando as normativas nacionais e locais de licitação de

A aquisição justifica-se pela situação de emergência em saúde pública e calamidade

compras.

Secretaria de Assistência Social 
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Desta forma, justificamos a aquisição de itens necessários para atender o Asilo São 

Francisco e a Pestalozzi, afim de cumprir todas as recomendações necessárias, uma vez que 

não temos em quantidades suficiente para atender a referida demanda.

Decreto Municipal n° 096/2020/dispõe da abertura de crédito extraordinário ao orçamento- 

programa de 2020 (em anexo).

Prazo de Vigência: 06 Meses.

Conta Corrente: 43.195-8

Fonte de Recurso/Despesa Orçamentária.

Orgão: 20 

Unidade: 02

Funcional: 08.244.0218-2.141/Ações de Enfrentamento ao COVID-19 no SUAS.

Elemento: 3.3.90.30.00.00.01.029/material de consumo

Local da Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua Honório Simões 

Pires, 618 -  Vila Cidade Nova.

Prazo de entrega: 05 dias após a solicitação 

Prazo de Pagamento: 30 dias 

Gestor e Fiscal do Contrato:

Rosemery Bruno Bossay Candia 

CPF: 830.389.571-00 

Rubens Jesus de Arruda 

035.215.381-41

Atenciosamente,

Secretária Municipal de Assistência Social
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O Quantitativo de alimentos prioritamente ricos em proteína, para pessoa idosa e com 

deficiência acolhidas no serviço de acolhimento institucional e em atendimento no Serviço 

de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, foi 

seguido conforme artigo 4o da portaria MC n° 369/GM/MC, de 29 de Abril de 2020 (em 

anexo), onde considera o quantitativo de vagas em unidades de acolhimento, públicas e 

privadas, para pessoas idosas e pessoas com deficiência registrado no CadSuas de abril de 

2020; acrescida do número de pessoas atendidas nos Centros-Dias (ou serviços 

equivalentes) em agosto de 2019, conforme registrado no Censo SUAS 2019; multiplicado 

pelo valor de R$115,00 (valor de referência mensal por pessoa); multiplicado por 6 

(referência de seis meses). (Aceite em anexo), destinados devido a situação de Emergência 

decorrente ao coronavírus, COVID-19, através alimentos prioritamente ricos em proteína: 

ofertados a 238 pessoas idosas e pessoa com deficiência durante seis meses, ressaltamos 

que conforme orientação do Ministério da Cidadania a aquisição dos alimentos deverão ser 

feita por compra centralizada pelo Órgão Gestor da Assistência Social.

Secretária Municipal de Assistência Social
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ANEXO I -
Conforme portaria MC n° 369, de 29 de abril de 2020, para pessoas idosas e em atendimento a pessoa 

com deficiência, idosas e suas famílias, cofinanciamento de ações socioassistenciais visando o 
enfrentamento da situação de emergência em decorrência ao CORONAVIRUS(COVID-19) para atender

o Asilo São Francisco

KIT ALIMENTOS 
PORTARIA 369/2020/ALIMENTOS

240 KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRIORITAMENTE PROTEICOS PARA UM PERÍODO
DE 6 MESES

Cada kit do anexo I será composto:

1 kg carne bovina moída, 2 kg frango - (coxa e sobrecoxa), 1 dz ovos brancos, 1 cx leite integral longa vida, 1 

kg feijão, 2 sache de milho em conserva- 200g, 2 sache de ervilha em conserva- 200g, 1 kg farinha de trigo 

especial, 1 pet fubá de milho 500g, 1 pet macarrão espaguete 500g, 1 pet farinha de mandioca 500g, 1 kg 

mandioca Descascada, 1 frasco óleo de soja-900ml- 01 pet arroz agulhinha 05 kg. 1 kg batata doce- 1 kg batata

inglesa-1 kg de beterraba-.01 kg cenoura.

Item Descrição dos kits QTD
POR

CADA
KIT

QTD DE 
TOTAL 

POR ITEM

Total DE 
KIT

CENOURA 1KG - de Ia 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.

1 KG 240 KG

240

CARNE BOVINA MOÍDA lkg - tipo músculo, sem osso, moída, fresca, congelada, com 
temperatura de -12° a -18°C, de segunda qualidade, obtida através do abate de animais 
sadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, 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 transparente, atóxico, intacto, embalado 
em quantidade de 1 kg, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria e característica 
do produto, data de fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção 
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

1 KG 240 KG
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FRANGO-(COXA e SOBRECOXA) 2 kg - temperatura 4 a 6o 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, com ao menos 70% do 
prazo de validade à vencer na data da entrega.

2 KG 480 KG

OVOS BRANCOS, 1 Dúzia - 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. 1 DZ 240 DZ

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 litro - por processamento UFIT (Ultra Hight 
Temperature), composição nutricional para lOOmL - máximo de 3g de lipídios; 5g de 
carboidratos; mínimo 3g de proteínas; valor calórico de 60Kcal. Embalagem de Tetra 
Brik de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro do Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF.

1 L 240 L

ERVILF1A EM CONSERVA 2 SACF1Ê DE 200G- Valor Nutricional (porção de I30g): 
Vcal. -  107 Kcal, Carb. -  23g, Prot. -  2,7g, Fibra alimentar -l,2g, Gordura Total - 
0,7g.*VD = Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal. 2 UN 480 UN

FEIJÃO 1 KG -  Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, 
sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, 
transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data 
de entrega.

1 KG 240 KG

MILHO VERDE 2 SACHE -  em conserva, grãos inteiros selecionados (mínimo de 98% 
de milhos inteiros), cor e textura apropriada ao produto, sabor e odor próprios dos 
ingredientes, uniformidade de tamanho e formato, envazados praticamente crus, 
reidratados ou pré-cozidos imersos ou não em líquido de cobertura apropriada submetido 
a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados. 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 tabela nutricional.

2 UN 480 UN

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG, 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.

1 KG 240 KG

FUBÁ DE MILHO 500g - Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
"degerminado", deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos. Com o rendimento 
mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. O produto deverá 
estar em conformidade com a Resolução RDC n° 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, ingredientes e valor nutricional. Embalagem em 
pacotes de polietileno, com peso líquido de 500 gramas.

1 PCT 240 PCT
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KIT EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PORTARIA 369/2020 

250 KITS COM OS ITENS ABAIXO

ITEM ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DE CADA KIT
QTD POR 

GADA 
KIT

QTD DE 
TOTAL 

POR ITEM

QTD
DE

KITs
1. 2 KG FRANGO-(COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6o C, carne c/ aspecto próprio, não 

amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas e 
sujicidades. Embalagem d identificação do SIF, data de fabricação e validade do produto, lacre 
original do fabricante, com ao menos 70% do prazo de validade à vencer na data da entrega.

KG 500 KG

250 kit

2. 02 DZ DE 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.

2 DZ 500 DZ

3. 2 LITROS DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -por processamento UHT (Ultra Hight 
Temperature), composição nutricional para lOOmL - máximo de 3g de lipídios; 5g de carboidratos; 
mínimo 3g de proteínas; valor calórico de 60Kcal. Embalagem de Tetra Brik de 1 litro. A embalagem 
deverá conter extemamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro do Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.

i

2 LTRS

1 ;

500 LTRS

4. 2 UNIDADE DE ERVILHA EM CONSERVA - Valor Nutricional (porção de 130g): Vcal. -  107 
Kcal-, Carb. -  23g, Prot. -  2,7g, Fibra alimentar -l,2g, Gordura Total - 0,7g.*VD = Valores Diários 
com base em uma dieta de 2000 Kcal.

UN 500 UN

5. 2 UNIDADE DE 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 200G.

2 UN 500 UN

6. 2 KG ABÓBORA- Cabotiã, de Ia 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.

2 KG 500 KG

7. 02 KG DE 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.

8. 2 KG DE BATATA INGLESA- 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.

2 KG 500 KG

9. 2 KG DE 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.

2 KG 500 KG

10. 02 KG DE CENOURA - de Ia 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.

0

| 1

2 KG 500 KG

11. 02 LATAS DE SARDINHA em Conserva de Azeite ou Óleo Comestível: Latas de peso liquida de 
250g e peso drenado de 165g. Ia Qualidade. C 2 UN 500 UN

12. 02 KG DE BANANA NANICA c 2 KG

OO

KG
13. 02 KG DE MAÇA FUJI 02 KG 500KG
14. 02 KG TOMATE SALADA 02 KG 500 KG
15. 02 KG DE LARANJA PERÂ 02 KG 500 KG
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

Considerando que o Município de Aquidauana via o decreto 037/2020 de 18 de 

março de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do Novo Coronavírus - 

COVID-19, no âmbito do Município de Aquidauana/MS

Considerando o decreto N.° 112/2020 de 17 de julho de 2020 que reconhece a 

transmissão comunitária da COVID-19 em nosso município, situação que demanda o 

urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 

saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Aquidauana/MS.

Considerando que a assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir 

danos, monitorar populações em risco social e prevenir a incidência de agravos à vida em 

face das situações de vulnerabilidade vivenciadas, principalmente quando se trata das 

populações das camadas empobrecidas da sociedade, faz-se necessário repensar e avaliar de 

que forma se dará o acesso destes usuários aos serviços socioassistenciais em tempo de 

Pandemia decorrente do COVID-19, garantindo desta forma o que preconiza o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS).

A vista disso, o Sistema Único de Assistência Social - SUAS se faz necessário no 

contexto da Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de 

vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar 

riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação do COVID-19.

Seguindo estes parâmetros o Ministério da Cidadania por meio da Portaria 369/2020 

- M C ,  dispõe sobre repasse emergencial de recursos federais para a execução de ações 

socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e 

municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

decorrente do coronavírus, COVID-19.

Desta forma coube a Secretaria Municipal de Assistência Social do município de 

Aquidauana a realizar o termo de aceite e como instrumental de gestão estipulado pelo 

Ministério da Cidadania a equipe do Órgão Gestor preencheu o Plano de Ação no REDE 

SUAS, definindo como seriam executadas as ações socioassistenciais de acordo com os
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créditos disponíveis. Tendo vista a necessidade da aprovação do Conselho Municipal de 

Assistência Social do Termo de Aceite e Plano de Ação referente a execução do recurso 

seguindo todas as orientações da Portaria 369/2020 - Ministério da Cidadania.

Ressaltamos que este recurso garante o cofinanciamento de ações em toda a rede 

socioassistencial em especial ao atendimento de pessoas em situação de Rua (de ambos 

sexos), pessoas idosas em acompanhamento, mulheres vítimas de violência, pessoas com 

deficiência em acompanhamento e situação de acolhimento nesta atual situação de Pandemia 

a fim de minimizar os riscos sociais garantindo-lhes seus direitos afiançados pela Portaria 

369/2020, desta forma faz-se necessário realizarmos aquisições de alguns itens de gêneros 

alimentícios que irão compor 250 kits emergenciais para distribuição gratuita, como forma 

de assegurar e garantir o atendimento a este público atendido pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Atendimento à 

Mulher (CRAM), Centro de Convivência do Idoso e Plantão Social.

Desta forma destacamos os itens de gêneros alimentícios que serão adquiridos por 

meio do processo de licitação em questão para atender o Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), 

Centro de Convivência do Idoso e Plantão Social utilizando o recurso da Portaria 369/2020 

sendo: Frango-(Coxa/Sobrecoxa); Ovos; Leite Integral Longa Vida; Ervilha em 

Conserva; Milho em Conserva; Abóbora - Cabotiã; Banana Nanica; Sardinha; 

Cenoura; Beterraba; Batata Inglesa; Batata Doce; Maça Fuji; Tomate Salada; 

Laranja Pera.

Por se tratar de aquisição dos itens de gêneros alimentícios com as descrições, a 

justificativa e o objetivo que irão compor o termo de referência do processo de licitação em 

questão para atender estes serviços socioassistenciais salientamos que as pessoas em 

situação de Rua em sua maioria não estão inscritas em programas de transferência de renda 

como exemplo citamos o Bolsa Família, não possui renda para aquisição de alimentos entres 

outros itens necessários para a sua subsistência e muitos menos locais para o preparo de seus 

alimentos, por isso é imprescindível dizer que estes kits serão entregues para as pessoas em 

situação de Rua (masculino e feminino) que por livre espontânea vontade aceitarem ir para 

os projetos não governamentais que atendem este público distinto no município.

O critério utilizado para solicitar o quantitativo dos itens para compor os kits 

emergenciais de alimentos com o intuito de suprir as demandas atendidas pelo Centro de
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Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Plantão Social, seguiu as 

orientações da Portaria 369/2020 - Ministério da Cidadania e também os levantamentos dos 

últimos atendimentos realizados por estes serviços socioassistenciais e os dados do Registro 

Mensal de Atendimentos (RMA) nos meses anteriores a situação de Pandemia do COVID- 

19.

Devemos salientar que a distribuição gratuita se dará diretamente aos usuários por 

meio de visitas domiciliares para as pessoas com deficiência, idosos referenciados pelo 

CREAS e aos participantes das atividades do Centro de Convivência do Idoso que estão em 

isolamento social, pessoas em situação de Rua que buscam atendimento e aceitam ser 

acolhidos, pelo Plantão Social quanto for acionado para atender estas pessoas em situação de 

Rua necessitando ser encaminhado para algum abrigo da organização não governamental 

existente no município de Aquidauana/MS que ofertam atendimentos a este público e para 

as mulheres que estão referenciadas no CRAM. Ressaltamos que todos os atendimentos 

terão comprovação de recebimento mediante assinatura da requisição pelo usuário e 

relatório social caso sejas solicitado pelo Órgão Gestor.
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