
⑤ SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANCAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS N' 22/2023

O Município dc Tianguá, através do Sctor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro dc Prestadores dc
Serviços c Fornecedores torna público para conhecimento de interessados, que estará recebendo, cm até 5
(cinco) dias corridos após esta publicação, cotações de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS PARA OS DIVEliSOS SETORES DA SECliETARIA DE SAÚDE Do
MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, conforme especificações que integram o presente Editale seus
Anexos., visando a formação dc orçamento estimado. Tiaíiguá-CE 30 dc janeiro dc 2023. Joclson Max dit
Sirva Amaram-- Encarregado do Sctor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta de preços deverá vir com o papcltiml)rodo da empresa)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Interessado: Secretaria Municipalde Finanças

ITEM
Açúcar cristal - Tipo cristal de coloração
uniforme, livre dc impurezas ou outros
falares quc o tornem impróprio para o
consumo, embalagem cm saco plástico
resistente, adequado à natureza do produto,
pacote dc lkg acondicionados em lbrdo com
até 30kg. Prazo de validade mínimo de IO
meses

Alho cm pasui (copo com 200mg)
cml)aragem inviolada, não amassada.
Arroz - longo fino tipo 1, branco odor
cantctcrísticos, embalagem cm saco plástico
resistente, adequado a natureza do produto,
pacote dc lkg acondicionados em fardo com
íité 30kg. Prazo de validade mínimo de lO
meses.
Achocolatado cm pó com vitaminas ferro c
zinco. Em embalagem primaria em pacotes
de Olke. acondicionado cm fardos dc 30k

UNn QI'D MARCA
VALOR IVALOK

UNITÁRIO ITOTAL

l Kg 1300

Polo 400

Kg 14o0

4 PCT 500

Ao: Setor de Com »ras

EMPRESA:

CNPJ:

TELEFONE:( ) /( ) E-MAIL:
END:N'
BAIRRO/LOCALIDADE: CEP: CIDADE:
ESTADO:
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Validade não inferior a 90 dias

5 Aveia - em flocos finos, em embalagem de
l 500g. Validade não inferior a 90 dias

Biscoito salgado - Biscoito salgado contendo
os seguintes ingredientes: farinha dc trigo
enriquecida com ferro c ácido fálico, gordura
vegetal, açúcar invertido, sal, amido, extrato
dc malte, fermento químico, aditivos
:ilimcntarcs. Produto cnriqucciclo com
vitaminas do Complexo B c Zinco,
titcndcndo a legislação vigente(RDC n'. 263
dc 22/09/05 ANVISA c portaria Ho. 31 de
13/01/98), Emtlalagcm; duplo saco de
polietileno resistente dc 400gr. Prazo de
validade mínimo dc 06 meses.
Biscoito de chocolate rosquinha - biscoito
doce tamanho médio, dc boa qualidade, em
forma de rosquinha, composta por farinha de
trigo, chocolate, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada e sal, embalagem em saco
plástico resistente dc 400gr. Livre de
impurezas que o torne impróprio para o
consumo. Prazo dc validade mínimo de 06
meses
Café cm pó a vácuo - café torrado c moído,

acode de 250ar, com selo dc Dureza ABIC.
Carne bovina de I' in natura -- bife dc carne
dc primeira amaciada (çoxão mole, patinho,
iilcatra), apta para o consumo humano,
apresentando todas as características próprias
dl] produto (cor, cheiro, textura). Com
registro de fiscalização da Vigilância
Sanitária e SIF.
Carne bovina moída dc I' in natura (coxão
mole) - Carne bovina dc I', coxão mole
moído, de boa qualidade, com baixo teor dc
gordura, apta para o consumo, apresentando
todas as características próprias do produto
(cor, cheiro, textura). Com rcgístro dc
fiscalização da Vigilância Sanitária c SIF
Colorau - Colorífico em pó, tendo como
ingredientes básicos, Juba dc milho, sal,
urucum c óleo vegetal, pacotes dc 100g.
Prazo de validade dc no mínimo 06 meses.
Farinha dc milho para cuscuz, enriquecida
com ácido fálico c ferro, sem glúten,
embalagem com 500 g, cm embalagem
-ropria.

Feijão tipo mulatinho, tipo 1, embalagem em
saco plástico resistente, pacote dc lkg,
acondicionado em fardos com até 30kg.
Prazo de validade mínimo dc 06 meses

Caixa

PCI

7 PCT 700

PCT 950

Kg looo

1() PCT looo

PCT 80

PCT 500

Kg 700
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Frango congelado scm tempero -- frango
congelado de boa qualidade, embalagem
pltística, caixas com até 20kg. Prazo dc
validade mínimo dc 10 meses, sendo quc o
transporte dcvcrtí scr feito em caminhão
trieorífico.
Leite cm pó integral - Produto industrializado
cm pó de leite bovino, integral, sem adição
dc açúcar, com teor dc proteína mínima de
26g por 100g do produto, constar no rótulo a
composição química c nutricional para 100g,
embalagem aluminizada resistente, pacotes
dc 200g. Prazo dc validade mínimo dc lO
meses, registrado no órgão competente.
Macarrão tipo cspaguete, pasteurizado, com
sêmola, ingrediente mínimo farinha dc trigo,
constando no rótulo a composição química e
nutricional para 100g, embalagem plástica
resistente, pacotes de 500g, fardo com até
10kg. Prazo dc validade mínimo dc lO
meses
Maionese embalada
industrializada Embalagem de OI k
Margarina -- com 80% dc ]ipídios embalagem
primária de 500g. Rcgistro no Ministério da
Saúde e carimbo dc inspeção do SIF.
Validade mínima dc 120 dias da data dc
recebimento do produto.
algo dc soja - Olho refinado dc soja:
embalagem cm latas dc 900ml,
acondicionados cm caixas de 20 latas. Prazo
dc validade mínimo dc 10 meses.
Ovos de galinha - tamanho médio, branco.
Embalagem contendo 30 unidades.

14 Kg 6oo

15 PCT 2300

16 P(:T 700

17

18

UND

Pote

100

300

19 Lata 3o0

20

21

Bandeja
d 30

unidades
500

1000
Pão tipo bola, em saco plástico, contendo lO
unidades com 5g, validade mínima dc 7 dias
cla data de fabricação.
Peito dc frango, congelado sem tempero
frango congelado dc boa qualidade,
embalagem plástica. Prazo de validade
mínimo de 10 meses, sendo que o transporte
deverá ser feito em caminhão frigorífico:
Peixe - Cavala, posta, congelado, embalado
cm saco plástico c acondicionado cm caixa
dc papelão lacrada com identificação do
produto, data dc fabricação c selo de
inspcção federal
Polpa de fruta integral - Sabores variados,
pasteurizada, congelada, sem adição dc
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor
característico c agradável. Isenta de: vestígio
dc descongelamento, odor torto c

PCT

Kg 500

23 Kg 400

24 Kg 1000
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desagradável e qualquer substância
contaminante. Acondicionada embalagem dc
polietileno atóxico, resistente, transparente,
peso líquido de 01 kg, contendo na
embalagem a identificação do produto, peso,
marca do fabricante, prazo de validade,
carimbos oHlciais c selo dc inspcção do órgão
competente e data de embalagem. Validade
mínima de 12 (doze) meses, a contar da data
clc entrega
Sal refinado podado - Sal refinado, com
adição dc iodo, embalagem plástica resistente l
dc l kg, fardos com até 30 kg. Prazo dc
validade mínimo de 10 meses
Sardinha ao molho -- embalagem em latas de
125g não amassadas, estufadas ou
enferrujadas, invioladas, livre de insetos,
microorganismos ou outras impurezas que
venham a comprometer o armazenamento c a
saúde humana. Peso drenado, Rcgistro no
Órgão competente(Ministério da
Agricultura). Validade mínima dc 180 dias
cla entrega do produto
Tempero completo, formulado, composto de
sal, alho, pimenta do reino, cebola, salsa,
pimenta vermelha, cebolinha. Embalagem
cm Dote plástico dc 300g.
Alface lisa - alface tipo lisa, folhagem integra
sem fungos, lagartas e apta para o consumo.
Banana prata média - in natura, banana tipo
prata, fruto apto para o consumo, tamanho
médio de qualidade, não apresentar partes
deterioradas (fungos, larvas e etç.)
Batata inglesa - produto apto para o
consumo, tubérculo tamanho médio, casca
lisa, de boa qualidade, não apresentar partes
deterioradas, sem fungos, lagartas c apta para
o consumo

Cebola branca -- bulbo grande, dc boa
qualidade, não apresentar partes deterioradas
fungos, larvas, ctc

Cenoura - produto apto para o consumo,
tubérculo tamanho médio, casca lisa, dc boa
qualidade, não apresentar partes deterioradas,
scm fungos. lagartas c apta Para o consumo.
Cheiro verde (coentro c cebolinha) produto
apto para o consumo, dc boa (dualidade, não

apresentar partes deterioradas, sem fungos,
lagartas e apta para o consumo.
Laranja pera - in natura, produto apto para o
consumo, tamanho médio, dc boa qualidade,

l não apresentar partes deterioradas.

Kg 4()

Lata 600

Pote 15o

12o

80

UND

Kg

Kg 3oo

Kg

Kg

180

2o0

UND

Kg

120
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Pepino - não amassado, in natura.

Pimentão (grande) - verde apto para o
consumo, tamanho grande dc boa qualidade,
não apresentar partes dcterionldas (fungos,
larvas. etc.

Tomate - fruto apto para consumo, tamanho
médio. Dc boa qualidade, não apresentar
,artes deterioradas. (fungos, larvas etc.

Kg

Kg

Kg

l oo

8()

200

Importa o presente orçamento no valor totalde R$. (por extenso)

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização
de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam
incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.
Validade da propostzt: 6t) (sessenta) dias
Locale data. de de 2022.

Carimbo e Assinatura

OBS: N']ais informações poderão ser obtidas através do Setor (]e Compras da Prefeitura
Municipal de Tianguá pelo e-mail: ÇQlDp! ylÍg!!Bngua.ce.gov,br e Fonc: (88) 3íi71-2288.

Tianguá-CE, 30 de janeiro de 2023

.JOELSON MAX DA SILVA AMARAL
Encarregado do Setor de Compras
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OI Secretaria dc Saúde
o6o 1

IO 122 0007 2.040 - Manutenção dais Atividadcs da
l Secrctziria de Saúde

10 302 0]81 2.052 - Gestão e Expansão da Atenção
Amt)ulatoriale l-hospitalar -- MAC
10 302 0198 2.053 - Manuterlção das Açõcs do

Resgate e AI)oio as Açõcs do SAMU l

13.3.90.30.00 1\4aterialde Consumo. l

Recurso Próprio/Federal

1)oTAÇAo OliçAMENTAliIA

ELICMENTo 1)E DESPESA

FoNI'E l)E liECUliSo

!. 013.FETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE Do
MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, conforme espccilicaçõcs que integntm o presente E(litale seus
Allexos

2. .JUSTIFICATIVA:
A t)rt.\sente llcitaçã(-) c .lustilica(lit pela neccssicladc dc aliinentitção pura os proÍissíonttis dc saú(}e
1)]antonist;is tluc trabalhanlcm escala de 12horas e/ou 241ls dentro das Unidades (Resgate c SAMU) e,
sua pcrittanência cJcntro das mesmits é dc sua importância pane uma l)oa ítssistência c unl bom
!ttendimcilto dos pitcientcs.
Rcssztltalllos (lue além dos profissionitis plantonistas, laz necessário para o t)om Juncionamcilto dit
cozinha. t.lue tcnl como priorida(le o preparo dc cítlé, chás, lanclles, entre outros, piu'a íttcndcr as
necessidades diárias dos pacientes c profissionais do CIAPS, assim como outros setores da SISA.
T'onda cin vistit também, (luc alguns pacientes saem dc casa bem cedo c sc(luar tomam o seu café
matinal, podendo ocasionar ou agravar o cstudLo de saúde em que o mesmo se encontra, além dc
.tunlanizar o atendimento aos qtlc ali procuram

3. PRAZO l)E ICNTRE(;A
] A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos solicitados no local indicado pela

Secretaria N']unicipa](]c Saúde na ordcnl de compra.

4. FISCAL l)it Cona'bATo
Patrícia Barl)osa Limo cle Moura, Portaria de n" 72A, de 13 dc noveml)ro dc 2019

5. 1)AS ESI'I{CIFICAÇÕICS E QUANTITATIVOS I)o oI}.fETo
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ESTUDO PRELINlINAR SINIPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO OH
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUD:
DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE, conforme especificações quc integram o presente Editale seus
Anexos

1. oB.fETo

2. .JUSTIFICATIVA I'Alia A CoNTliATAÇAO

permanência dentro das mesmas é de sua importância para uma
;ttcndimento dos pacientes.
Ressaltamos que além dos profissionais plantonistas, faz necessário para o bom luncíonamento da
cozinha, que tem como prioridade o preparo de caía, chás, lanches, entre outros, para atender as
necessida(tes diárias dos pacientes e profissionztis do CAPS. Tendo em vista também, que alguns
pacientes saen] de casa bem cedo e sequer tomam o seu café matinal. podendo ocasionar ou agravar
o estado de saúde em (lue o mesmo sc encontra, além de humanizar o atendimento aos que ali

trai)álbum cm escala cle
Justificamos a necessidade de alimentação pane os profissionais de saúde plantonistas que

[2honis e/ou 24hs (teatro das Unidades (Resgate e SAMU) e, sua
boa assistência e um t)om

procuram

3. EXISTE ALGUMA EXIGENCIA ESPICCIFICA EM I'ARTICULAR A RESPEITO DE
[)OCUl\TENTAÇÃO PAlhA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO l)E FORMA
LE(;AL E EFICIENTE?

NAO

SIM

3.1. CASO EXISTA AL(;UN'IA EXIGENCIA ESPECIFICA EM I'ARTICI.ALAR A RESPEITO
l)E DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO l)A LICITAÇÃO DE li'ARMA
LEGAL E EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

Não há

4. .JUSTIFICA'FAVA I)A REFERÊNCIA DAS QtJANTII)ADES A SEREM LICITADAS

As quantidades a serem licitad:ts foram definidas através de comparativos com as demandas licitada
cm anos anteriores, bem como consultas junto aos diversos setores da secretora de saúde

.JL



5. EX]STE ALGL]]V]A OBSERVAÇÃO QLIANTO A FORIVIA E PRAZO DE ENTREGA I)OS
ITENS A SEREM LICITAI)OS.
Até 03 dias corridos.

6. EXISTE ALG{JNIA OBSEI{VAÇÃO ESI'ECIF[CA QUANTO A FOI{NIA DE
PA(;ANIENTO l)OS ITENS l,ICITADOS?

Até 30 dias após o recebimento da mercadoria e respectivas notas fiscais.

7. O PAGANIENTO SERÁ EFETUADo COM QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

LX] RECUI{SO PRÓPRIO L.J RECURSO ESTADUAL L:J RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGtrNIA EXI(;ENCHA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRA(;AÇÕES A SEREIVI
EXECUTADAS I'ELA CONTRATAI)A OU I'ELA CONTRATANTE QUE DEVEM
CONSTAR NO CONTI{ATO, QUAL/ QUAIS SERIAM?

Não há ol)servações para o presente processo. l

9. EXISTE FISCAL, DE CONTRATO l)EVll)AMENTE NONIEAI)o PARA FISCAL.,IZAl{ O
CUN{PRIMENTO DO INSTliUMENTo CONTliATUAL. l)EVll)AMANTE NoMEAI)O
ATRAVÉS l)E ATO/POliTAliIA l)E DESIGNAÇÃO?

Patrícia Barbosa Limo dc Moura, Portaria de Ro 72A, de 13 dc novembro de 2019.
''''l

Dec[aramos para os (devidos fins, a viabilidade para realização dos proce(cimentos a fim de se o])ter a
'ontratação para o presente objeto, conforme este estudo preliminar simplificado.

REI'ONSAVEL PELA ELA130RACAO

JUNNIOR
DE SAUDE

DE AColiDo

LAMA
DE SAUDE



AUTARQUIA DE SEGURANÇA,
TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NO. 1611202201-ASTT

1. 0BJETO:
Aquisição de gênero alimentícios para atender as necessidades da Autarquia de Segurança, Trânsito
e Transporte de üanguá (AS'n')
2. JUSTIFICATIVA:
O objetivo principaldessa aquisição de itens alimentícios é para a preparação de lanches que serão
servidos em eventos e reuniões administrativas realizadas na Autarquia, atendendo às demandas da
mesma. AASTT possui competências e atribuições próprias do Poder Público Municipalna aplicação
da política de segurança municipale cidadania, da política de controle do trânsito e transporte urbano
rodoviário. A aquisição desses itens faz-se necessária também para propiciar condições para o preparo
de lanches visando atender as equipes de trabalho da Guarda Municipal-ASTT e DEMUTRAN -ASn.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de IO (dez) dias contados dos recebimentos da
Ordem de Compra. noslocais determinados pelo Setor Solicitante.

4. GERENTE DE CONTRATO
SARAH EVELYN SILlvAALBUQUERQUE, inscrita no CPF: 098.764.193-07. portaria n' 005. 26 de maio
de 2022

5. DAS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

ITEM ESPECIFICAM ;OES QUANT DEMUTRAN GCM QTD TOTAL
01 CREME DE LEITE UND 250 50 300

15002 1 LEITE CONDENSADO UND 100 50
03 1 LEITE DE COCO KG 120 60 180
04 1 MAIONESE EMBALADA INDUSTRIALIZADA UND 75 25 100

OS l MARGARINA- COM 80% DE LiPIDiOS

06 1 MARGARINA PROFISSIONAL COM 75% DE LfPIDIO

POTE DE
500G

50 25 75
POTE DE 3

KG
10 15

07 1 ADOCANTE A BASE DE FRUTAS FRASCO 10 5 15

08 1 COCO RALADO SECO   35 15 50

09 l CElêlrly! . ... ..E.p. . ..Fg.. . .. .=AjlgMATiZADA09 I XIIIIFIé;IãMEN4'iSABOhÊS VARIXl3Ó I
CX DE 35G 10 5 15

10 ÓLEO DE SOJA REF[NADO UND 18 6 24

  POLPA DE TOMATE KG 10 5 15
12 BISCOITO CREAM CRACKER PCT 35 15 50

ORGAO 16
UNIDADE ORÇAMENTARIA 1601

26.122.0006.2.124 - Manutenção das Atividades
Demutran -ASTT

06 .181.0006.2.123- Manutenção das Atívidades da
Guarda Municipal-ASn

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00 Materialde Consumo
FONTE DE RECURSO Recurso Próorio


