
PREFEITURA     MUNICIPAL DE PARÁ     DE     MINAS   –   MG
PRAÇA     AFONSO     PENA,     30   –   CENTRO

1.º Adendo ao Pregão n.º 098/2015 – PRC 967/15

                                               
Fica   alterada  a  quantidade  dos  itens  1  (CESTA HIGIENE  PESSOAL/LIMPEZA)  e  2
(CESTA BÁSICA) para 800 unidades de cada .

- Fica assim alterada a PROPOSTA COMERCIAL (Anexo I do Edital).

- Passa a ter validade a PROPOSTA COMERCIAL (Anexo I do Edital) anexada a este
Adendo.

Em     virtude     desta     modificação     fica     alterada     a     data     de     abertura     do     mesmo,     em     que:

ONDE SE LÊ: 

“(...) O edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 13:30 horas
do dia 25 de novembro de 2015(...)”.

“A abertura da sessão será às 14:00 horas do dia 25 de novembro de 2015(...)”.

LEIA-SE:

“(...) O edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas
do dia 02 de dezembro de 2015(...)”.

“A abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 02 de dezembro de 2015(...)”.

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições.

Pará de Minas, 13 de novembro de 2015.

Anderson José Guimarães Viana
Pregoeiro Oficial



                                                                            ANEXO I
                              
                                                                   MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         

PROCESSO:  PRC 0967/15
LICITAÇÃO: PRG 098/15                                                  
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO DISCRIMINACAO                                       MARCA/MODELO         PRECO UNITARIO        
================================================================================================================================================================

   1   800,0000 UNIDADE    36381   CESTA HIGIENE PESSOAL/LIMPEZA                                                                                                
                                   CESTA COMPOSTA DE:                                                                                                           
                                                                                                                                                                
                                   - Absorvente Higienico (01 pacote)                                                                                           
                                   absorvente higienico de uso externo; composto de                                                                             
                                   polpa de celulose e adesivo termoplastico;                                                                                   
                                   polimero acrilico, polietileno, polipropileno;                                                                               
                                   espessura normal; fluxo normal; medio; com abas,                                                                             
                                   com gel, com aderencia, com embalagem apropriada;                                                                            
                                   contendo 8 unidades;                               ________________     ________________
                                                                                                                                                                
                                   - Agua Sanitaria (01 frasco)                                                                                                 
                                   agua sanitaria; solucao aquosa; acondicionado de                                                                             
                                   forma adequada; teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5%                                                                           
                                   p/p, produto a base de cloro; sem aromatizante;                                                                             
                                   produto sujeito a verificacao no ato da entrega;                                                                             
                                   aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA;                                                                             
                                   com validade de no minimo 6 meses a partir da data                                                                           
                                   de fabricacao; conteudo 1 litro;                   ________________     _________________
                                                                                                                                                                
                                   - Pasta Dental (01 embalagem)                                                                                                
                                   pasta dental; em creme; uso adulto; pesando 90                                                                               
                                   gramas; composto de monofluorfosfato de sodio,                                                                               
                                   carbonato de calcio, agua, lauril sulfato de                                                                                 
                                   sodio; embalado em caixa de papel plastificada;                                                                              
                                   dentro da validade;                               _________________     _________________
                                                                                                                                                                
                                   - Desinfetante (01 frasco)                                                                                                   
                                   desinfetante; categoria basica restrita ao uso                                                                               
                                   puro; principio ativo cloreto alquil benzil                                                                                  
                                   amonio; composicao basica monil fenol, etoxilado,                                                                            
                                   oleo de eucalipto, essencia e outras substancias                                                                             
                                   quimicas permitidas; composicao aromatica                                                                                    
                                   eucalipto, com validade 3 anos; frasco com 500ml; _________________     __________________
                                                                                                                                                                
                                   - Detergente Liquido (01 frasco)                                                                                             
                                   detergente liquido; principio ativo anionico,                                                                                
                                   dodecilbenzeno sulfonato de sodio; composicao                                                                                
                                   basica lauril eter sulfato de sodio;                                                                                         
                                   preservantes,sequestrante, espessante,                                                                                       
                                   fragancias,composto por conservantes e corantes;                                                                             
                                   valor do ph entre 6,5 e 7,5; composicao aromatica                                                                            
                                   neutro; acondicionado embalagem apropriada                                                                                   
                                   contendo 500Ml;                                  __________________     __________________
                                                                                                                                                                
                                   - Escova Dental (01 unidade)                                                                                                 
                                   escova dental; adulto; com cerdas extra macia;                                                                               
                                   tipo comum; modelo anatomico;                                                                                                
                                   funcionamento manual; embalagem apropriada que                                                                               

                                   
                                   garanta a integridade do produto; e suas condicoes                                                                           
                                   deverao estar de acordo com a portaria 1480/90 e                                                                            



                                   97/96 do Ministerio da Saude;                     __________________     __________________
                                                                                                                                                                
                                   - Esponja para Limpeza (01 unidade)                                                                                          
                                   esponja para limpeza; tipo dupla face; medindo                                                                               
                                   aproximadamente 180 mm x 100 mm x 20 mm; com                                                                                 
                                   formato retangular; poliuretano e fibra sintetica;                                                                           
                                   na cor verde/amarelo (limpeza pesada);            __________________     __________________
                                                                                                                                                                
                                   - Papel Higienico (01 pacote)                                                                                                
                                   papel higienico - folha simples; classe 01,                                                                                  
                                   fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior                                                                           
                                   que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g;                                                                                 
                                   resistencia a tracao ponderada igual ou maior que                                                                            
                                   90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2;                                                                            
                                   quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo                                                                             
                                   de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma                                                                            
                                   abtn nbr 15464-1 e 15134; caracteristicas                                                                                    
                                   complementares: materia prima 100% fibra vegetal;                                                                            
                                   comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%;                                                                             
                                   com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%;                                                                                 
                                   diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10                                                                             
                                   cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior                                                                            
                                   que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem                                                                            
                                   contendo: c/identificacao da classe marca,                                                                                   
                                   quantidade de rolos; aroma, metragem do papel;                                                                               
                                   nome do fabricante e fantasia, cnpj; e-mail,                                                                                 
                                   telefone do sac; embalagem com boa visibilidade do                                                                           
                                   produto;  pacote com 4 rolos.                      __________________    ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Sabao em Barra (01 unidade)                                                                                                
                                   sabao em barra; composicao basica hidroxido de                                                                               
                                   sodio, cloreto de sodio, agua, acidos graxos;                                                                                
                                   corante : sem corante, conservante e aromatizante;                                                                           
                                   especificacoes ph 1%=11, alcalinidade livre                                                                                 
                                   1,00%, alcalinidade total 11%, umidade 18%;                                                                                  
                                   comum,com glicerina;                                                                                                         
                                   embalado em pacote, pesando 200 gramas cada;                                                                                 
                                   validade de 2 anos;                                ___________________    ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Sabonete em Barra (01 unidade)                                                                                             
                                   Sabonete; Em Barra; Comum, (ph Entre 5.5 a 8.5) Na                                                                           
                                   Cor Branca; para Higiene Corporal; Peso 90                                                                                  
                                   Gramas;                                            ___________________    ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Xampu (01 frasco)                                                                                                          
                                   Xampu neutro, a base de ervas, extra volume, para                                                                            
                                   cabelos normais; frasco contendo 350ml;            ___________________    ___________________

                                   - Sabao em Po (01 pacote)                                                                                                    
                                   Tensoativo aninico, tamponantes, coadjuvantes,                                                                               
                                   sinergista, corantes, enzimas, branqueador ptico,                                                                            
                                   essncia, gua, alvejante e carga. Pacote de 500gr;  ___________________    ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Limpador Multiuso (01 frasco)                                                                                              
                                   aquil benzeno sulfonato de sdio, tensoativo                                                                                  
                                   anionico, solvente, coadjuvantes, sequestrante,                                                                              
                                   fragrncias e gua. Frasco com 500ml.                ___________________    ___________________

                                                                                                             

                                                                                                             ____________________
                                                                                                                   (TOTAL)                 



   2   800,0000 UNIDADE    36380   CESTA BASICA.                                                                                                                
                                   CESTA BASICA COMPOSTA DE:                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   - Alimento achocolatado em po. (01 pote)                                                                                     
                                   Alimento Achocolatado, obtido pela mistura de                                                                                
                                   cacau em po soluvel, acucar, maltodextrina,                                                                                  
                                   minerais, vitaminas, aromatizantes,                                                                                          
                                   emulsificante,lecitina de soja; Constituido de po                                                                            
                                   fino e homogeneo; Isento de soja ou farinha,                                                                                 
                                   sujidades e materiais estranhos; Admitindo teor de                                                                           
                                   umidade maxima de 3% P/p; Acondicionado em pote                                                                             
                                   contendo 400 gramas cada, validade minima 11 meses                                                                           
                                   a contar da data da entrega;                      __________________     ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Acucar Cristal (01 pacote contendo 5kg)                                                                                    
                                   Obtido a partir do caldo da cana de acucar; com                                                                              
                                   aspecto, cor e odor caracteristicos e sabor doce;                                                                            
                                   isento de sujidades, parasitas e larvas; embalagem                                                                           
                                   primaria plastica atoxica devidamente lacrada;                                                                              
                                   com validade minima de 19 meses na data da                                                                                   
                                   entrega;                                          __________________     ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Arroz Polido (01 pacote contendo 5kg)                                                                                      
                                   Arroz polido; grupo beneficiado, subgrupo polido,                                                                            
                                   tipo 1, classe longo fino; graos inteiros; com                                                                               
                                   teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos                                                                           
                                   limites maximos de tolerancia de impurezas;                                                                                 
                                   materias estranhas, graos mofados, ardidos e                                                                                 
                                   enegrecidos para este subgrupo; isento de                                                                                    
                                   insetos,carunchos, gorgulhos e outras pragas;                                                                                
                                   embalagem primaria saco plastico atoxico,                                                                                    
                                   hermeticamente fechado, com validade minima de 12                                                                            
                                   meses na data da entrega;                        ___________________     ___________________
                                                                                                                                                                 
                                   - Biscoito Doce (01 pacote contendo 400g)                                                                                    
                                   biscoito doce s/recheio; maisena; de farinha de                                                                              
                                   trigo, gordura vegetal, sal; acucar e outras                                                                                 
                                   substancias permitidas; embalagem filme bopp‡om                                                                              
                                   validade minima na data da entrega de 5 meses;   ___________________     ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Molho de Tomate Tradicional (01 embalagem)                                                                                 
                                   Preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem                                                                           
                                   sementes; acrescidos de condimentos, sal,                                                                                   
                                   acucar‡ebola glutamato monossodico e outros                                                                                  
                                   ingredientes permitidos; isento de sujidades,                                                                                
                                   parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos                                                                           
                                   de processamento, validade minima de 12 meses a                                                                             
                                   contar da data de entrega; acondicionado em sache                                                                            
                                   de 340 gramas(filme aluminizado impresso);                                                                                   
                                   embalado em caixa de papelao reforcado;          ___________________     ____________________
                                                                                                                                                                
                                   - Farinha de Mandioca (01 pacote contendo 1kg)                                                                               
                                   farinha de mandioca; ligeiramente torrada;                                                                                   
                                   amarela, grupo seca, classe fina, tipo 1; isenta                                                                             
                                   de insetos, materias estranhas, mofo ou                                                                                      
                                   fermentacao, devendo se apresentar limpa e seca;                                                                             
                                   validade minima de 07 meses na data da entrega,                                                                              
                                   embalagem primaria saco plastico atoxico                                                                                     
                                   hermeticamente fechado;                          ___________________     ____________________
                                                                                                                                                                
                                   - Farinha de Trigo (01 pacote contendo 1kg)                                                                                  
                                   farinha de trigo; tipo 1; fortificada com ferro e                                                                            



                                   acido folico; devendo se apresentar limpa, seca,                                                                             
                                   com umidade maxima de 15%; isenta de insetos,                                                                                
                                   odores ou sabores estranhos ou improprios;                                                                                   
                                   embalagem primaria saco plastico transparente e                                                                              
                                   atoxico; com validade minima de 3 meses na data da                                                                           
                                   entrega;                                          __________________     ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Feijao Carioca (01 pacote contendo 1kg)                                                                                    
                                   feijao carioca; grupo 1, classe cores, tipo 1;                                                                               
                                   novo; constituido de graos inteiros e saos; com                                                                              
                                   teor de umidade recomendada de ate 14%; isento de                                                                            
                                   materias estranhas, impurezas, graos mofados,                                                                                
                                   ardidos, germinados e carunchados; embalagem                                                                                 
                                   primaria saco plastico atoxico hermeticamente                                                                                
                                   fechado, com validade minima de 05 meses na data                                                                             
                                   da entrega;                                       __________________     ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Biscoito com Sal, Tipo Agua/Sal (01 pacote)                                                                                
                                   biscoito c/sal; de agua e sal; farinha de                                                                                    
                                   trigo,gordura vegetal hidrogenada; agua, sal e                                                                               
                                   outras substancias permitidas; embalagem filme                                                                               
                                   bopp‡om validade minima na data da entrega de 5                                                                              
                                   meses; Pacote contendo 400g.                      __________________     ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Leite em Po Integral (01 unidade contendo 400g)                                                                            
                                   leite em po com teor de materia gorda minimo de                                                                              
                                   26%; integral; envasado em recipientes hermeticos                                                                            
                                   lacrados,validade minima de 10 meses na data da                                                                              
                                   entrega;                                          __________________     ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Massa Alimenticia Seca (Espaguete) (01 pacote)                                                                             
                                   massa alimenticia seca para macarronada; formato                                                                             
                                   espaguete; cor amarela; obtida pelo amassamento da                                                                           
                                   farinha de trigo especial, ovos e demais                                                                                    
                                   substancias permitidas; isenta de corantes                                                                                   
                                   artificiais, sujidades, parasitas, admitindo                                                                                 
                                   umidade maxima 13%; acondicionada em saco de                                                                                 
                                   plastico transparente, atoxico, com validade                                                                                 
                                   minima de 10 meses; Pacote contendo 500g.         __________________     ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Oleo Comestivel de Soja (01 frasco)                                                                                        
                                   oleo comestivel; de soja; obtido de especie                                                                                  
                                   vegetal; isento de ranco e substancias estranhas;                                                                            
                                   validade minima 10 meses a contar da entrega,                                                                                
                                   frasco com 900 ml;                                __________________     ___________________
                                                                                                                                                                
                                   - Cafe Tradicional (01 pacote contendo 500g)                                                                                 
                                   cafe tradicional; torrado e moido, constituido de                                                                            
                                   cafe ate tipo 8 na classificacao oficial                                                                                     
                                   brasileira -COB; bebida variando de mole a rio,                                                                              
                                   excluindo-se o gosto riozona; com um maximo de 20%                                                                           
                                   de defeitos pretos, verdes e ardidos, e ausencia                                                                            
                                   de graos pretos-verdes e fermentados, admitindo-se                                                                           
                                   graos de safras passadas, robusta conillon; desde                                                                           
                                   que o gosto nao seja pronunciado e preponderante;                                                                           
                                   ponto de torra moderadamente escuro a medio                                                                                 
                                   claro; com qualidade global aceitavel minima de 4,                                                                           
                                   pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote                                                                                
                                   entregue; impurezas cascas e paus), em g/100g                                                                                
                                   maxima de 1%; e umidade em g/100g maxima de 5%;                                                                              
                                   obedecendo resolucao saa 19, de 05/04/2010; com                                                                              
                                   embalagem almofada ou atmosfera inerte (sem                                                                                  
                                   vacuo); rotulagem impressa no pacote; nao sendo                                                                              



                                   tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a                                                                           
                                   descricao do produto; validade minima na data da                                                                            
                                   entrega de (02) dois meses;                      ___________________     __________________
                                                                                                                                                                
                                   - Pescado em Conserva (Sardinha) (01 lata)                                                                                   
                                   pescado em conserva; sardinha; preparado com                                                                                 
                                   pescado fresco, limpo, viscerado; apresentacao                                                                               
                                   inteira com espinha; conservado em oleo                                                                                      
                                   comestivel; com aspecto, cor, cheiro e sabor                                                                                 
                                   proprio; isento de ferrugem e danos na embalagem                                                                             
                                   sujidades, parasitos e larvas; validade min.24                                                                               
                                   meses, fabric.max.60 dias; Conteudo 125g.        ___________________     __________________
                                                                                                                                                                
                                   - Tempero em Po (01 embalagem contendo 500g)                                                                                 
                                   tempero em po; produto desidratado, destinado a                                                                              
                                   temperar alimentos; obtido da mistura de sal                                                                                 
                                   refinado, alho em po, cebola em po, salsa em                                                                                 
                                   flocos e outros condimentos, exceto pimenta;                                                                                 
                                   podendo conter aromatizantes naturais e aditivos;                                                                            
                                   permitidos pela legislacao; com aspecto cor,                                                                                 
                                   cheiro e sabor proprios; isento de sujidades,                                                                                
                                   parasitas e larvas; embalado em saco de                                                                                      
                                   polietileno atoxico, leitoso, resistente e vedado;__________________     __________________
                                                                                                                                                                
                                   - Sal Refinado Iodado (01 pacote)                                                                                            
                                   Pacote contendo 1kg.                              ___________________    __________________

                                                                                                            __________________
                                                                                                                 (TOTAL)                                       

================================================================================================================================================================

FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dia(s)

__________________________________________________________
Responsavel pela Firma Proponente


	Pregoeiro Oficial

