
 
 
 

Guanambi, 23 de Novembro de 2018 

 

A Ilma. Sra. 

Dra. LUCIANA LEÃO MUNIZ 

Diretora Executiva do  CONSÓRCIO DE SAÚDE ALTO SERTÃO 

 

PREZADA DIRETORA, 

Supermercado 

 

 

Tendo em vista a necessidade da aquisição dos materiais de supermercado para            

a viabilidade do funcionamento da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, mantido pelo           

Consórcio Interfederativo de Saúde do Alto Sertão.  

Conforme projeto básico anexo contendo os critérios utilizados para estas          

aquisições; solicitamos de Vossa Senhoria a devida autorização para a Comissão           

Permanente de Licitação, a fim de realizar o certame licitatório, para suprir a carência              

citada, conforme pauta anexa à presente requisição para mantermos os serviços já            

pactuado para o período de 12 (doze) meses.  

Agradecemos antecipadamente ao tempo que reiteramos protestos de estima e          

satisfação. 

 

  

Atenciosamente, 

 

 

THAMARA MIRANDA 

Diretora Geral da Policlínica 
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Ref. Nº 005/2019 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto da presente solicitação, a aquisição de materiais de supermercado,           
a fim de suprir as necessidades da Policlínica Regional de Saúde. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL 

Policlínica Regional de Saúde, com sede a Avenida Messias Pereira Donato, 1048            
– Bairro Aeroporto Velho – Responsável técnico: Valma Régia Gomes – e-mail            
diretoria.administrativa@policlinicaguanambi.ba.gov.br 

2.2 PRAZO DE ENTREGA 

– Imediata; após a assinatura do contrato, conforme emissão de autorização de            
fornecimento emitida pela Diretoria Técnica/Administrativa; 

– A entrega do material deverá ser parcelada de acordo com a necessidade da              
Policlínica Regional de Saúde; 

– Durante a entrega, a carga e descarga dos materiais ficam sob responsabilidade             
do fornecedor; 

– Caso o produto seja entregue em desconformidade, os mesmos serão rejeitados            
no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema em até 02 (dois) dias úteis, sob                 
pena de cancelamento da compra; 

– Horário de Entrega: De Segunda à Sexta, das 08 h às 12 h e das 13 h às 15 h.                     
pelo estacionamento de veículo, segunda porta a direita; – Quinze dias a contar da              
assinatura do contrato, conforme emissão de autorização de fornecimento emitida pela           
Diretoria Técnica/Administrativa. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Atendimento as necessidades da Policlínica Regional de Saúde, dispor das          
aquisições acima descritas, tendo em vista a importância dos mesmos para o devido             
funcionamento desta Unidade. 

4. ESPECIFICAÇÃO
 

LOTE 01 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

01 150 AÇÚCAR CRISTAL , embalados em sacos 
com 5 Kg, obtido da cana de açúcar, tipo 

cristal, com aspecto, cor, odor e sabor 
doce próprio, com teor de sacarose 

mínimo de 98,5% pp, admitindo umidade 
máxima de 3% pp, sem fermentação, 

isento de sujidades, parasitas, materiais 
terrosos e detritos, animais ou vegetais, 
acondicionados em sacos de polietileno, 

atóxico e vedado. Pacote de 5 kg. 
Validade mínima 12 meses da data de 

entrega. 

Pacote  

02 30 ADOÇANTE DIETÉTICO , frasco com 100 
ml, aspecto líquido límpido transparente, 

ingredientes stevia natural, com bico 
dosador. 

Un  

03 240 ÁGUA MINERAL  envasada em garrafão 
de 20 litros sem gás. 

Galão  

04 60 BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E 
SAL,  de textura crocante, com odor, sabor 

e cor característicos, acondicionado 
Embalagem primária: pacotes com dupla 
embalagem de polipropileno, resistente, 
atóxica, lacrada, contendo 400 gramas, 

com identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas larvas e 

material estranho. Caixa com 27 
Unidades. Validade mínima de 12 (Doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

Caixa  
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05 60 BISCOITO DOCE SABOR COCO 

AMANTEIGADA  – deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, 
não devem estar mal assados ou com 
caracteres organolépticos anormais. 

Embalagem: saco de polietileno 
metalizado, atóxico, resistente, lacrado, 
contendo 330g. Caixa com 30 Unidades. 
Validade mínima de 12 (Doze) meses, a 

contar da data de entrega. 

Caixa  

06 60 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA AO 
LEITE OU MAISENA , de sabor, cor e odor 

característicos, textura crocante, 
Embalagem primária: pacotes com dupla 

embalagem acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico transparente de dupla face, 

contendo 400g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Caixa com 24 

Unidades. Validade mínima de 12 (Doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

Caixa  

07 15 FLOCAO  -  farinha de milho flocada 
selecionada,  contendo 400g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 
Caixa com 12 Unidades. Validade mínima 

de 6 (seis) meses, a contar da data de 
entrega.  

  

08 50 BISCOITO DE POLVILHO, de sabor, cor e 
odor característicos, textura crocante, 

Embalagem primária: pacotes com dupla 
embalagem acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno 
atóxico transparente de dupla face, 

contendo 800g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Caixa com 12 

Unidades.  

  

09 260 CHÁ MATE sachê de essências variadas, 
para infusão, tostado, sabor natural, livre 
de sujidades, galhos. Caixa contendo 25 

Caixa  
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sachês com 40g, Validade mínima de 12 

meses. 

10 250 MANTEIGA PURA SEM SAL . Embalagem 
com, no mínimo, 200g, contendo dados 
de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Validade mínima de 12 meses. 

Pacote  

11 900 CAFÉ EM PÓ TIPO 1 , tradicional, torrado 
e moído, com certificado de selo de 

pureza, acondicionado em embalagem de 
polietileno resistente, atóxica, tipo 
almofada, contendo 1 quilo, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade 
mínima de 12 meses. 

Pacote  

12 200 LIMÃO TAITI –  Inatura de primeira 
qualidade fresco livre de resíduo de 

fertilizantes, sujicida parasitas e larvas. 
peso médio 60g cada limão, casca lisa e 

livre de fungos  

KG  

LOTE 02 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

     

01 200 COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA-200ML. 
Especificação: Copo para água, 

descartável, capacidade 200 ml, em 
polipropileno PP branco, não tóxico, com 

frisos e saliência na borda, resistência 
mínima de 0,85N, sem tampa, peso por 
100 (cento) do copo deverá ser igual ou 
superior a 220 gramas e de acordo com 

norma NBR 14.865/2002. 
Acondicionamento em caixa de papelão 

com 25 sacos, cada saco com 100 copos, 
devidamente identificados com a 

descrição resumida do material, SAC, 
identificação do fabricante, selo do 

INMETRO.  

Caixa  

02 80 COPO PLÁSTICO PARA CAFÉ-50 ML. 
Especificação: Copo plástico para café, 

Caixa  
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descartável, capacidade 50 ml, em 

polipropileno ´PP´ branco, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, resistência 

mínima de 1,63N, sem tampa, peso por 
100 (cento) do copo deverá ser igual ou 
superior a 75 gramas e de acordo com a 

norma NBR 14.865/2002. 
Acondicionamento em caixa de papelão 

com 50 sacos, cada saco com 100 copos, 
devidamente identificados com a 

descrição resumida do material, SAC, 
identificação do fabricante, CNPJ, selo do 

INMETRO.  
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

03 08 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO. 
Especificação: pano de prato, 100% 

algodão, embainhado nas laterais com 
linha da mesma cor do pano, absorvente, 
lavável e durável, na cor branca 450 x 750 

mm. Conter etiqueta com dados do 
fabricante, tamanho do produto, 
identificação de 100% algodão e 

procedimentos de lavagem. 
Acondicionamento em pacotes com 10 

unidades cada, devidamente identificados 
com a descrição resumida do material. 

Pacote  

04 50 COADOR DE CAFÉ (100 % ALGODÃO) 
Coador de café, 100 % algodão tecido de 
algodão tipo flanela, cabo de madeira, aro 
de metal, arame galvanizado no tamanho 

grande. 
 

Un  

05 30 PALITO DE DENTE  Acondicionamento 
em caixa de papelão com 24 unidades 

devidamente identificados com a 
descrição resumida do material 

 

  

06 12 GUARDANAPO DE PAPEL com boa 
capacidade de absorção, material 

celulose, largura 33 cm, comprimento 33 
cm, cor branca, tipo folhas dupla. 

Acondicionamento em caixa de papelão 
com 20 pacotes, cada pacote com 50 

Caixa  
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folhas devidamente identificados com a 

descrição resumida do material 

07 20 GARRAFA TÉRMICA. Especificação: 
Garrafa Térmica 1,8 litros, com ampola de 

vidro,  ampola reserva,  mantém a 
temperatura (quente ou fria) dos líquidos 

por aproximadamente 6 horas. Corpo 
externo em inox, com alça, tampa de 

pressão, pulador. 

Un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTE 03 
ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDAD

E 
ORÇAMENTO 

01 10 PENEIRA FINA EM PLÁSTICO  inox 20 
cm de diâmetro Coador de Malha 

Peneira Fina Cepa Sementes Peneire, 
Farinha. Com Cabo em Aço inox. 

 

  

02 10 PENEIRA FINA EM AÇO  inox 20 cm de 
diâmetro Coador de Malha Peneira Fina 
Cepa Sementes Peneire, Farinha. Com 

Cabo em Aço inox. 
 

Un  

03 15 PRENDEDOR DE ROUPAS, em 
madeira, com medida mínima de 08cm. 

Pacote com 12 unidades. 
 

Pacote  

04 05 CORDA PARA VARAL em nylon com 
comprimento de 10 metros. Deverá 

estar discriminado na embalagem de 
que o produto é de NYLON. 

 

Un  

05 30 ESCOVA para limpeza de azulejos e 
cantos, com cabo de plástico resistente.  

 

Un  
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06 30 ESCOVA para limpeza interna de copos 

ou garrafas, com cabo de plástico 
resistente. 

 

Un  

07 30 ESCOVA "lavagem de mãos" com base 
de plástico resistente, cerdas nylon 

macias. Tamanho médio alça anatômica 
 

  

08 30 ESCOVA "de lavar roupas" com base de 
plástico resistente, cerdas nylon macias. 

Tamanho médio alça anatômica 
 

Un  

 
Guanambi, 23 de novembro de 2018 
 
 
 
…………………………………… ………………………………………….. 
Valma Régia Gomes Thamara Miranda 
Diretora – Administrativa Diretora Geral 
CIS – Alto Sertão Policlínica Regional de Saúde 
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