
17/11/2020 SEI/MDH - 1387690 - Termo de Apostilamento

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1541293&infra_sistema=… 1/3

  

1372921 00135.214187/2018-39

 
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS  E GESTÃO DE ATAS
DIVISÃO DE CONTRATOS

 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2020

 

Por este Termo de Apos�lamento, com fundamento no § 8º, ar�go 65 da Lei nº 8.666/93, o Subsecretário de Orçamento e Administração, o
Senhor LUCIANO ANGELO SEFFRIN BRAGAGNOLO, designado por meio da Portaria n.º 1.036, de 6 de abril de 2020, publicada na Seção 2, do Diário Oficial da
União – DOU, de 8 de abril de 2020, por Subdelegação de Competência fixada no art. 1º, inciso I, da Portaria nº 1.256, de 22 de maio de 2020, publicada na
Seção 1, do Diário Oficial da União – DOU, de 25 de maio de 2020, inscrito no CPF nº 902.177.801-72, portador da Carteira de Iden�dade nº 1.907.184 -
SSP/DF, declara:

Fica registrado o presente Apos�lamento, cujo objeto é a re�ficação do item 1.2 da Cláusula Primeira ao Contrato Administra�vo nº
66/2020 (1333926), celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a EMPRESA DISTRIBUIDORA
BRASMUNDI - ME, inscrita no CNPJ 24.018.198/0001-07  , que passa a ter a seguinte redação:

 

1.2. Objeto da contratação:

 

Item Especificação Quan�dade Valor
Unitário Valor Total 

1

Máscaras faciais de tecido lavável - Região Norte 
Especificação:
Deve cobrir a boca e nariz, com elás�cos de sustentação envolta das orelhas, feitas com duas camadas de
tecidos sendo uma camada de tecido não impermeável na parte frontal e um tecido de algodão na parte
em contato com a super�cie do rosto, conforme as ORIENTAÇÕES GERAIS - Máscaras faciais, da ANVISA,
para prevenção de contágio ao COVID-19, nas cores Preto ou Azul marinho, Tamanhos P, M e G. Embalagem
de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua
u�lização, permi�ndo abertura e transferência com técnica adequada; o produto deve conter informações
de iden�ficação e caracterís�cas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data
de validade, nome do responsável técnico. Informações quanto a composição dos tecidos:
 
a) 100% Algodão - caracterís�cas finais quanto a gramatura: 
I- 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% algodão); 
II- 120 a 130 (p/ ex, usadas comumente para fazer forro para lingerie); e 
III- 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas).
 
b)Misturas - composição :
I- 90 % algodão com 10 % elastano; 
II- 92 % algodão com 8 % elastano; 
III- 96% algodão com 4 % elastano.

4.975
(UNIDADES) R$ 1,80 R$ 8.955,00

2

Máscaras faciais de tecido lavável - Região Nordeste 
Especificação:
Deve cobrir a boca e nariz, com elás�cos de sustentação envolta das orelhas, feitas com duas camadas de
tecidos sendo uma camada de tecido não impermeável na parte frontal e um tecido de algodão na parte
em contato com a super�cie do rosto, conforme as ORIENTAÇÕES GERAIS - Máscaras faciais, da ANVISA,
para prevenção de contágio ao COVID-19, nas cores Preto ou Azul marinho, Tamanhos P, M e G. Embalagem
de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua
u�lização, permi�ndo abertura e transferência com técnica adequada; o produto deve conter informações
de iden�ficação e caracterís�cas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data
de validade, nome do responsável técnico. Informações quanto a composição dos tecidos:
 
a) 100% Algodão - caracterís�cas finais quanto a gramatura: 
I- 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% algodão); 
II- 120 a 130 (p/ ex, usadas comumente para fazer forro para lingerie); e 
III- 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas).
 
b)Misturas - composição :
I- 90 % algodão com 10 % elastano; 
II- 92 % algodão com 8 % elastano; 
III- 96% algodão com 4 % elastano.

19.075 
(UNIDADES) R$ 1,80 R$ 34.335,00

3 Máscaras faciais de tecido lavável - Região Centro-Oeste 5.190 R$ 1,80 R$ 9.342,00
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Especificação:
Deve cobrir a boca e nariz, com elás�cos de sustentação envolta das orelhas, feitas com duas camadas de
tecidos sendo uma camada de tecido não impermeável na parte frontal e um tecido de algodão na parte
em contato com a super�cie do rosto, conforme as ORIENTAÇÕES GERAIS - Máscaras faciais, da ANVISA,
para prevenção de contágio ao COVID-19, nas cores Preto ou Azul marinho, Tamanhos P, M e G. Embalagem
de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua
u�lização, permi�ndo abertura e transferência com técnica adequada; o produto deve conter informações
de iden�ficação e caracterís�cas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data
de validade, nome do responsável técnico. Informações quanto a composição dos tecidos:
 
a) 100% Algodão - caracterís�cas finais quanto a gramatura: 
I- 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% algodão); 
II- 120 a 130 (p/ ex, usadas comumente para fazer forro para lingerie); e 
III- 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas).
 
b)Misturas - composição :
I- 90 % algodão com 10 % elastano; 
II- 92 % algodão com 8 % elastano; 
III- 96% algodão com 4 % elastano.

(UNIDADES)

4

Máscaras faciais de tecido lavável - Região Sudeste 
Especificação:
Deve cobrir a boca e nariz, com elás�cos de sustentação envolta das orelhas, feitas com duas camadas de
tecidos sendo uma camada de tecido não impermeável na parte frontal e um tecido de algodão na parte
em contato com a super�cie do rosto, conforme as ORIENTAÇÕES GERAIS - Máscaras faciais, da ANVISA,
para prevenção de contágio ao COVID-19, nas cores Preto ou Azul marinho, Tamanhos P, M e G. Embalagem
de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua
u�lização, permi�ndo abertura e transferência com técnica adequada; o produto deve conter informações
de iden�ficação e caracterís�cas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data
de validade, nome do responsável técnico. Informações quanto a composição dos tecidos:
 
a) 100% Algodão - caracterís�cas finais quanto a gramatura: 
I- 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% algodão); 
II- 120 a 130 (p/ ex, usadas comumente para fazer forro para lingerie); e 
III- 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas).
 
b)Misturas - composição :
I- 90 % algodão com 10 % elastano; 
II- 92 % algodão com 8 % elastano; 
III- 96% algodão com 4 % elastano.

18.330
(UNIDADES) R$ 1,80 R$ 32.994,00

5

Máscaras faciais de tecido lavável - Região Sul 
Especificação:
Deve cobrir a boca e nariz, com elás�cos de sustentação envolta das orelhas, feitas com duas camadas de
tecidos sendo uma camada de tecido não impermeável na parte frontal e um tecido de algodão na parte
em contato com a super�cie do rosto, conforme as ORIENTAÇÕES GERAIS - Máscaras faciais, da ANVISA,
para prevenção de contágio ao COVID-19, nas cores Preto ou Azul marinho, Tamanhos P, M e G. Embalagem
de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua
u�lização, permi�ndo abertura e transferência com técnica adequada; o produto deve conter informações
de iden�ficação e caracterís�cas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data
de validade, nome do responsável técnico. Informações quanto a composição dos tecidos:
 
a) 100% Algodão - caracterís�cas finais quanto a gramatura: 
I- 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% algodão); 
II- 120 a 130 (p/ ex, usadas comumente para fazer forro para lingerie); e 
III- 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas).
 
b)Misturas - composição :
I- 90 % algodão com 10 % elastano; 
II- 92 % algodão com 8 % elastano; 
III- 96% algodão com 4 % elastano.

12.430
(UNIDADES) R$ 1,80 R$ 22.374,00

6

Região Norte
Álcool em Gel com válvula PUMP de litro 
Aparência gel transparente PH: 7,00 = 0,50
Teor alcoólico 70% 
Densidade: 0,701 =0,01G/CM3
Cor incolor
Odor; caracterís�co alcóolico
Embalagem 1 litro

2.485 
(UNIDADES

DE 1L)
R$ 8,50 R$ 21.122,50

7

Região Nordeste
Álcool em Gel com válvula PUMP de litro 
Aparência gel transparente PH: 7,00 = 0,50
Teor alcoólico 70% 
Densidade: 0,701 =0,01G/CM3
Cor incolor
Odor; caracterís�co alcóolico
Embalagem 1 litro

9.535
 (UNIDADES

DE 1L)
R$ 8,50 R$ 81.047,50

8 Região Centro Oeste 2.600 R$ 8,50 R$ 22.100,00
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Álcool em Gel com válvula PUMP de litro 
Aparência gel transparente PH: 7,00 = 0,50
Teor alcoólico 70% 
Densidade: 0,701 =0,01G/CM3
Cor incolor
Odor; caracterís�co alcóolico
Embalagem 1 litro

(UNIDADES
DE 1L)

9

Região Sudeste
Álcool em Gel com válvula PUMP de litro 
Aparência gel transparente PH: 7,00 = 0,50
Teor alcoólico 70% 
Densidade: 0,701 =0,01G/CM3
Cor incolor
Odor; caracterís�co alcóolico
Embalagem 1 litro

9.165
(UNIDADES

DE 1L)
R$ 8,50 R$ 77.902,50

10

Região Sul
Álcool em Gel com válvula PUMP de litro 
Aparência gel transparente PH: 7,00 = 0,50
Teor alcoólico 70% 
Densidade: 0,701 =0,01G/CM3
Cor incolor
Odor; caracterís�co alcóolico
Embalagem 1 litro

6.215
(UNIDADES

DE 1L)
R$ 8,50 R$ 52.827,50

 TOTAL R$ 363.000,00

 

Ficam ra�ficadas e inalteradas as demais cláusulas, subcláusulas e condições do Contrato em referência que por este Apos�lamento não foram
alteradas e ou modificadas.

 

 
 

 LUCIANO BRAGAGNOLO
Subsecretário de Orçamento e Administração

Documento assinado eletronicamente por Luciano Angelo Seffrin Bragagnolo, Subsecretário(a) de Orçamento e Administração, em 20/10/2020, às 13:40,
conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 1387690 e o código CRC
2D4F4DA1.

Referência: Processo nº 00135.213738/2020-61 SEI nº 1387690
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