SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – NEPOMUCENO - MG
(AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N.º 013/97)
CNPJ-02.230.481/0001-57 - INSC. EST. – ISENTO
Praça Cônego Menezes, 246 – CEP 37.250-000
Fone Fax.: (35)3861-2066 - Nepomuceno/MG

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 002/2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO – Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. Tipo: Menor preço por ITEM. Regime: menor preço.
Objeto: Gêneros Alimentícios e produtos de limpeza, Solicitado pelo setor de Manutenção
dos Serviços Administrativos do SAAE. Credenciamento e entregas dos envelopes nº 1 e nº
2 até as 13(treze) horas do dia 20 de fevereiro de 2014; data prevista para abertura: 20 de
fevereiro de 2014, às 13:10 (treze) horas e dez minutos. Mais informações e Edital
completo junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, à Praça Cônego Menezes, 246,
Centro, pelo telefone (35)3861-2066 e 2161 e saaelicitacoes@hotmail.com.

Nepomuceno, 07 de Janeiro de 2014

Edivaldo Jose Dias
Pregoeiro
ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017-018/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM

DESCRIÇÃO (PRODUTO / SERVIÇO)

1.

CAFÉ em pó, devidamente selecionado, beneficiado,
torrado e moído. Embalagem, de 500 gramas, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso líquido. O produto
deverá ter no ato de sua entrega um mínimo de 90%
de sua validade. Deverá ter o Selo de Pureza da
ABIC, com a apresentação do Certificado de
Autorização ao Uso do Selo de Pureza ABIC com
validade de 06 (seis) meses e apresentar também o
Certificado de Qualidade na Categoria Tradicional
emitido pela ABIC. O produto deverá ter no ato de
sua entrega um mínimo de 90% de sua validade
MARGARINA com sal, sem gordura trans,
embalagem de 500 g, deverá conter no mínimo 80%

2.

MARCA

QUANT.

UNID

Pacote.

150

Potes

60

VALOR
UNIT.

TOTAL
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3.

4.
5.

de
lipídios,
óleos
vegetais
líquidos
e
interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó
desnatado e ou soro de leite em pó, vitamina A
(1.500 UI/100g), estabilizantes: mono e diglicerídeos,
lecitina de soja e ésteres de poliglicerol,
conservadores:sorbato de potássio e ou benzoato de
sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga,
acidulante ácido lático, antioxidantes: EDTA-cálcico
dissódico, BHT e ácido cítrico e corante natural de
urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural beta
caroteno. Não deve conter gordura trans.
No rótulo deve constar a denominação Margarina
Vegetal. O produto deverá ter no ato de sua entrega
um mínimo de 90% de sua validade.
AÇÚCAR, cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar,
na cor branca. Embalagem com peso de 5 Kg em,
contendo dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.
O produto deverá ter no ato de sua entrega um
mínimo de 90% de sua validade.
FILTRO COADOR DE CAFÉ – com micro furos e dupla
costura Caixa com 30 und
COPO DESCARTAVEL, Copo descartável de 200 ml,
branco leitoso, resistente, sem rebarbas nas pontas.
Conforme norma ABNT. Pct com 100 unid..

Pct.

100

UND

20

Pcte

60

VALOR TOTAL

PRODUTOS PARA LIMPEZA

ITEM
1.

2.

3.
4.

5.

DESCRIÇÃO (PRODUTO / SERVIÇO)
ÁGUA SANITÁRIA - Embalagem de 01 (um) litro, segura e com
data de validade de no mínimo 6 meses. Com ação bactericida
(combater micro-organismos), alvejar (branqueamento) e desodorizar
(eliminar odores). O produto é feito à base de hipoclorito de sódio
diluído. Frasco com tampa e bico dosador. Frasco de 1000 ml.
ÁLCOOL LÍQUIDO 98% - De boa qualidade com embalagem
resistente, sem amassados e muito bem vedada. Com data de validade
marcada, além das informações de composição e segurança do
produto. Com selo do INMETRO. Frasco de 1000 ml
ÁLCOOL GEL, antiséptico para mãos, refil embalagem econômica
+- 440g
DESINFETANTE LÍQUIDO, com bactericida. Composição: cloreto
benzalcôneo, tensoativo, espessante veículo e essência. Principio
ativo: cloretobenzalcôneo. Limpa e desinfeta, elimina germes,
bactérias e fungos que causam doenças e mau cheiro. PRODUTO
COM REGISTRO E AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO
FABRICANTE JUNTO A ANVISA/MS. Embalagem 500ml.
DETERGENTE, líquido. Composição: alquilbenzeno sulfonado de
sódio linear, alquil bezeno sulfonato de trietanolamina, lauriléster
sulfato de sódio, sulfato de magnésio, EDTA, corante. Contém
tensoativo biodegradável. Perfume: neutro. Dermatologicamente
testado. Embalagem Frasco de 500ml. PRODUTO COM REGISTRO
EAUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE
NA ANVISA/MS. (MARCA IPE OU SIMILAR)

QUANT.

UNID

UND

24

UND

24

UND

24

UND

24

UND

96

VALOR TOTAL
UNIT.

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – NEPOMUCENO - MG
(AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N.º 013/97)
CNPJ-02.230.481/0001-57 - INSC. EST. – ISENTO
Praça Cônego Menezes, 246 – CEP 37.250-000
Fone Fax.: (35)3861-2066 - Nepomuceno/MG

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

ESPONJA LIMPEZA, dupla face, antiaderente para pia. Composição:
espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo.
Dimensão: 110 mm x 75 mm x 23mm. unidades
FLANELA, para limpeza em algodão, na cor laranja, tamanho
aproximado de 28x48 cm.
LIMPADOR INSTANTÂNEO, Limpador concentrado para limpeza
pesada. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativos
não iônicos, coadjuvantes, solubilizante, sequestrante, éter glicólico,
álcool, corante, água, perfume e conservante. Exclusiva fórmula
concentrada que remove sujeiras. Ideal para limpezas que necessitam
de um produto eliminador de sujeiras. Embalagem 500 ml.
PRODUTO
COM
REGISTRO
EAUTORIZAÇÃO
DE
FUNCIONAMENTO
DOFABRICANTE
NA
ANVISA/MS.
(MULTIUSO).
LIMPA VIDROS, embalagem econômica 500 ml
LUVAS DESCARTÁVEIS, látex, natural, forrada internamente, com
flocos de algodão, na cor verde, dispensa o uso de talco, tamanho
Médio, antiderrapante, embalagem individual
PAPEL TOALHA, em bobina para cozinha com 2 rolos de 60 toalhas
medindo cada uma 22x20 cm, na cor branca, com folhas ultra
resistentes PARA LIMPEZA DE FRASCO EM LABORATÓRIO
(MARCA SNOB OU SIMILAR).
PAPEL HIGIÊNICO, neutro, Pct com 04 rolos de 60metros x 10cm
de largura. Papel 100% fibras de celulose, folhas macias e picotadas.
SABÃO
EM
BARRA,
neutro,
200
gramas.
Testado
dermatologicamente. Produto de1ª linha. Composição: à base de
ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água. Pct c/ 05
unid.
SABÃO EM PÓ, (Lava roupas). Composição: tenso ativo aniônico e
biodegradável, tamponantes, coadjuvante, corantes, branqueador
óptico, água e fragrância. Contém alquil benzeno sulfonato de sódio e
lauril sulfato de sódio. Produto de 1ª linha. Embalagem 500 gr.
Acondicionado em embalagem reciclável.
SACO de algodão branco, alvejado, para limpeza de chão. Tamanho
aproximado 55x80 cm
SACO plástico para lixo, reforçado, capacidade de 20 litros Pacote
com aproximadamente 50 unidades na cor preta. APRESENTAR
AMOSTRA.
VASSOURA, de piaçava, nº. 04 com base de madeira no mínimo de
20 cm, piaçava reforçada, cabo de madeira preso à base, medindo
1,20m e plastificada com pendurico.

UND

48

UND

10

UND

24

UND

10

UND

12

Pct.

96

Pct.

72

PCT

06

UND

48

UND

30

PCTE

03

UND

12

