
⑤ SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANCAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 025/2023

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de
Prestadores de Serviços e Fornecedores torna público para conhecimento de interessados, quc estará
recebendo, em até 05 (cinco) dias a partir desta publicação, cotações de preços para
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPmA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAIS
AQUISIÇÕES DE l.ANCHES E REFEIÇÕES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL
PARA SERVIR E MATERIAIS COMO: COPO(DESCARTÁVEIS E Vii)KOS),
GUARI)ANAL'OS, LOUÇAS E TALHARES, ETC9 NOS DIVERSOS EVENTOS
PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Tianguá-CE, 31 de janeiro de
2023. Joelson Max da Salva Amaral-- Encarregado do Setor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

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

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Interessado: Secretaria Municipalde Finanças
Ao: Setor de Compras

EMPRESA/NOME

CNP.l/CI'F

TELEFONE: ( ) E-MAIL
N"END:

BAIRRO/LOCALIDADE:
CIDADE: ESTADO

CEP

ITEbl ESPECIFICAÇÃO UND. QTn. MARCA UNIT. TOTAL

 

Açúcar cristal
Especificação: tipo cristal de coloração
anil'orme, livre dc impurezas ou outros
[atorcs que o tornem impróprio para o
consumo, embalagem cm saco plástico
resistente, adc(suado a natureza do
produto, pacote dc l kg acondicionados
cln tardo com até 30 kg. Pntzo dc
validade mínimo dc 10 meses
Adoçitnte dietético (Stévia)
"Especificação : Adoçante dietético
líquido Stevie embalagem dc 90 ml
lcndt] como Ingredientes: Agyl! e       
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esteviosídeo, conscrvante sorbato dc
)tássio '' .

Alho
Espccilicação: Bulbo grande, dc boa
qualidade, não apresentar partes
deterioradas(fungos, larvas, eic.).

KG 2.075

Amido de milho
Especificação : amido de milho
enriquecido com vitaminas A, BI, B3, B6,
B12. C. Ácido Fólico. Ferro e Zinco, em

caixas de 500 g, cm plástico resistente,
:ipso para o consumo e de +loa qualidade.
Arroz agulhinha tipo l
Espccilicação: longo (ino tipo l, livre dc
impurezas c ausência de micro-
organlsmos (lue o torne Impróprio para o
consumo. com cor c odor característicos,
embalagem cm saco plástico resistente,
adequado a natureza do produto, pacote
dc l kg acondicionados em fardo com até
30 kg. Prazo de validade mínimo de IO
meses
Aveia cm flocos finos
Espccilicação: isenta dc mofo, livre dc
parasitas c substâncias nocivas,
acondicionada em embalagens dc 200g,
iltóxica. resistente c hermeticamente
vedada. Prazo de validade 10 meses a
contar a partir da data dc entrega.
Batata inglesa in natura
Espccilicação: frescas de ótima qualidade,
compacta, firme de coloração unilormc,
aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos quc Ihc alterem a
conformação e aparência. Isento de:
sujidade, insctos, parasitas, larvas,
rachaduras, cortes c perfurações produto
apto para o consumo, tamanho médio, dc
t)oa qualidade, não apresentar partes
dcierioradasjlungglJlrvas, elc.l
Líquido láctea pasLeurizado(sabor
morango)
Espccinicação: embalagem em plástico
resistente dc 1000 ml, com t)om prazo dc
validade, quc contenha as informações
nutricionais com no mínimo 6 gramas dc
proteína, 292mg Cálcio, e
aproximadamente 198 Kcal para cada
200ml do produto. Contendo soro dc leite,
leite. açúcar, preparado de fruta
Biscoito criam crackcr
Especificação: Biscoito salgado contendo

cx
500G

1.745

().
KG 56.5 10

()6
cx

20oG 380

07 KG 15.995

25.030

14.995

08 LT

()9 PCT
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os seguintes ingredientes: farinha dc trigo
enriquecida com ferro e ácido fálico,
gordura vegetal, açúcar invertido, sal,
amido, extrato dc malte, tormento
(químico, aditivos alimentares. Produto
enriquecido com vitaminas do Complexo
B c Zinco, atendendo a legislação vigente
(RDC n'. 263 de 22/09/05 ANVISA e
porkiria n'. 31 dc 13/01/98), embalagem
primária: duplo saco de polietileno
resistente dc 400g. Embalagem
secundária: caixa dc papelão vedada
contendo 8kg. Prazo dc valicladc mínimo
dc 06 meses.
Biscoito criam crackcr scm lactose
Especificação: Biscoito ou bolacha
salgada tipo Criam Cracker isento dc
lactose. Ingrcclientes básicos: farinha dc
trigo fortificada com ácido fálico c lcrro,

llarínha de trigo integral, água, gordura
vegetal hidrogcnada, açúcar invertido,
açúcar, sal, estar)ilizante lccitina dc soja,
fibra c fermentos. Embalagem dupla clc
polietileno atóxico, contendo 400g do
produto. Rotulagem dc acordo com as
normas da ANVISA. Validade clc no
mínimo 06 a 01 ano.
Biscoito mini crackcr
Especificação: Biscoito mini cracker
contendo os seguintes ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro c
rígido eólico, amido dc milho, gordura
vegetal, açúcar, açúcar invcrto, sal,
tormento químico, t)icarbonato dc amónio,
bicarbonato de sódio c pirofosfato ácido
clc sódio. Extrato dc malte, lecitina de
soja, fermento biológico, enzimas
protcasc c mctabissulfito de sódio.
Emt)aragem dupla dc polietileno atóxico,
contendo 300g do produto. Embalagem
secundária: caixa dc papelão vedada
contendo 6kg. Prazo dc validade mínimo
dc 06 meses.
Biscoito criam crackcr integral
Especificação: Biscoito ou bolacha
salgada tipo Criam Cracker. Ingredientes
básicos: farinha dc trigo fortificada com
ácido fálico e ferro, farinha dc trigo
ntcgral, água, gordura vegetal

hidrogcnada, açúcar invertido, açúcar, sal,
cstabilizante ]ccítina dc soja, libra c
fermentos. Embalagem dupla de
polietileno atóxico, contendo 400g do
reduto. Rotulagem de acordo com as

1() PCT 1.080

11 PCT 375

PCT 11.850
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normas da ANVISA. Validade dc no
mínimo 06 a OI ano.
Biscoito Maiscna
Especificação: Biscoito doce contendo os
seguintes ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro c ácido eólico,
gordura vegetal, açúcar invertido, sal,
amido, soro dc ]eite, sa], fermentos

químicos e aditivos alimentares. Produto
enriquecido com vitaminas do complexo b
c zinco, atendendo a legislação vigente
(RDC n'. 263 dc 22/09/05 ANVISA c
portiiria n'. 31 dc 13/01/98), embalagem
primária: duplo saco dc polietileno
resistente dc 400g. Embalagem
secundária: caixa dc papelão vedada
contendo 8kg. Prazo de validade mínimo

l dc 06 meses.
Biscoito Mana
Especificação: Biscoito clocc contendo os
seguintes ingredientes: latinha de trigo
enriquecida com ferro c ácido fálico,
gordura vegetal, açúcar invertido, sal,
amido. soro dc leite, sal, fermentos
químicos c aditivos alimentares. Produto
enriquecido com vitaminas do complexo b
c zinco, atendendo a legislação vigente
(RDC n'. 263 dc 22/09/05 ANVISA c
portaria n'. 31 dc 13/01/98), embalagem
primária: duplo saco dc polietileno
resistente dc 400g. Embalagem
secundária: caixa de papelão vedada
contendo 8kg. Prazo dc validade mínimo
dc 06 meses.
Biscoito Mariiiscm lactose
Especificação: Biscoito ou bolacha doce
tipo Mana, isento de lactose. Ingredientes
básicos: farinha dc trigo fortificada com

lido fálico c ferro (Vitamina B9), água,
çúcar, gordura vegetal, açúcar invertido,

cstabilizantcs c fermentos c sal.
Embalagem plástica contendo 400 gramas
do produto. Rotulagem dc acordo com as
normas da ANVISA. Validade dc no
mínimo 06 meses a 01 ano
Biscoito tipo rasquinha dc leite
Especificação: Biscoito doce contendo os
seguintes ingredientes: carinha de trigo
enriquecida com ferro c ácido fálico,
gordura vegetal, açúcar invertido, sal,
amido. soro dc leite, sal, fermentos
químicos e aditivos alimentares. Produto
enriquecido com vitaminas do complexo b
c zinco, atendendo

13 PCT
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(RDC n'. 263 de 22/09/05 ANVISA e
portaria n'. 31 de 13/01/98), embalagem

jprimária: duplo saco dc polietileno
rcsistentc dc 400g. Embalagem
secundária: caixa dc papelão vedada
contendo 8kg. Prazo dc validade mínimo
de 06 meses.
Café cm pó à vácuo
Especificação: Café torrado e moído, cm
pó. Características Técnicas: Café torrado,
moído, embalado a vácuo, com 100% de
pureza. Não deve apresentar sujidade,
umidade, rendimento insatisfatório,
misturas c peso insatisfatório, sabor não
característico. Acondicionado cm
cmtlalagcm alurninízada(embalagem de
250 g) com respectiva informação

l nutricional, com data dc fat)ricação, lote e
prazo dc validade dc no mínimo 03 meses.
Apresentar Selo de Pureza Associação
Brasileira da Indústria do Café - ABIC.
Caixas com 20 pacotes!
Carne bovina bife dc I' qualidade (coxão
mole)
Espccilicação : fatiado cm bifes dc 100g,
congelada, embalagem primária plástica a
vácuo transparente termo formada cm
lilmc pct+pc de alta barreira cm pacotes

ldc l kg, inviolados, íntegros. Não deve
criskiÍs dc gelo no interior da

embalagem. Produto scm osso com
coloração vermelha escura, cm pcrlcito
estado dc conservação, scm odor
impróprio ou quaisquer características que
inviabilizem o consumo humano
Impresso na embalagem plástica cm tinta,
o selo dc inspcção federal(sil) ou selo de
inspcção csuidual(sic), rotulagem dc
acordo com a legislação vigente.
Embalagem secundária cm caixa de l
papelão , validade mínima de 06 meses da
data dc recebimento

Carne bovina isca - dc I' congelada
(coxão mole)
Especificação: fanada cm iscas de 40g,
congelada, Embalagem primária plástica a
vácuo transparente termo formada cm
filme PET+PE de alta barreira cm pacotes
dc l KG, inviolados, íntegros c não deve
conter cristais dc gelo no interior da

jcmbalagem. Produto scm osso com
coloração vermelha escura, cm perfeito
estado dc conservação, sem odor
impróllrio ou quais(luar características guc

]7 PCT
250G

KG

KG 15.365
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inviabiliza o consumo humano. Impresso
na embalagem plástica cm tinta, o selo dc
inspeção federal (SIF) ou selo de inspeção
cskidual(SIE), rotulagem de acordo com

legislação vigente. Embalagem
secundária em caixa dc papelão , valídaclc
mínima de 06 meses da data de
recebimento

VALOR TOTAL

Importa o presente orçamento no valor total dé R$. por

extenso

I'odas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponil)ilização
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 proposta: 60 (sessenta) dias

Locale data. de de 2023

Assinatura

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura
Municipalde Tianguá pelo e-mail: e Fone: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 31 de janeiro de 2023

Encarregado do Setor de Compras
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA NP. 20220411-01- SME

ÓRGÃO 05

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0501

12.361.0007.2.016 -- Manutenção das Atividades da

ISecretaria de Educação

3.3.90.30.00 -- Materialde consumo

Recurso Próprio

ELEMENTO DE DESPESA

frONTE DE RECURSO

1. 1)0 0BJETO:
Contratação de uma empresa especializada para eventuais aquisições de lanches e refeições, com
disponibilização de pessoal para servir e materiais como: copo (descartáveis e vidros),
guardanapos, louças e talhares, etc, nos diversos eventos promovidos por esta secretaria de
educação.

2. .JUSTIFICATIVA:
Justifica-se a contratação dos serviços em razão das necessidades em atender as demandas
planejadas pela secretaria de educação como eventos, encontros pedagógicos, reuniãoes,
palestras, entre outros, tendo em vista que os produtos são indispensáveis para o bom andamento
dos projetos e encontros.

3. PRAZO DE ENTREGA
Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05(cinco) a IO(dez) dias
contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA, nos locais determinados pelo setor solicitante,
observando rigorosamente as especificações contidas neste termo de referência, nos anexos e
disposições constantes de sua proposta de preços.

4. GERENTE DO CONTRATO
Lindaura Coelho Moita Morais -- CPF n' 380.497.243-87. Portaria de designação n' 002 de 02 de
fevereiro de 2021 -- responsável pelo recebimento e controle de material do almoxaril:ãdo da
secretaria de educação do município.

.⑩'
Av. Moises Moita. 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 - Tianguá - Ceará - www.tiangua.ce.gov.br

CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1 - Fine/Fax: (88) 3671-2288 / 3671-2888
smetiangua@gmall.com



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO④
S. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

Item Descrição UNID

Und

TOTAL

01
C00FFE BREAK - 10 salgados variados, 02 fatias de torta de frango,
02 copos de suco, água mineral, café preto e leite, incluso
descartáveis, 02 pessoas para servir, (quantidade por pessoa).

3500

02
Bolo Confeitado bolo tipo fofo. tendo como ingredientes básicos
farinha de trigo, leite, ovos. açúcar, margarina, fermento em pó,
recheio e cobertura. Peso mínimo: 4Kg.

Und 50

Café. Café Com Leite, Bolo Fofo bebida infusão, adoçada, servida em
copinhos de 50ml, bebida infusão adoçada, tendo como ingredientes
básicos café e leite, servida em copos de 180ml; bolo tipo fofo, tendo
como ingredientes básicos farinha de milho, leite, ovos, açúcar,
margarina, fermento em pó, 02 fatias por comensal, pesando em
média 40g.

25003 Und 0

Refrigerante de 2 [itros - tipo co]a, laranja. uva. guaraná, em garrafa
tipo pet.

04

05

Und

Und

200

300

0

0
Salgados Diversos: salgados tipo rissole, coxinha, empadinha. pastel
salgado, pão de queijo, tendo como ingredientes básicos farinha de
trigo e recheios próprios

T Salgadiiüios Diversos (Cento): mini salgados tipo risole, coxinha,
empadinha, canudinho, pastelsalgado, pasteldoce, bolinha de queijo
bolinha de presunto, tendo como ingredientes básicos farinha de trigo
e recheios próprios.

06 Cento 8000

07
Suco de fruta in natura - suco de fruta in natura de frutas da estação
(abacaxi, goiaba, maracujá, laranja, acerola, manga, graviola), servida
em copos de 200ml.

Und 3000

Cachomn-Quente, Refrigerante, Café: Sanduíche de pão tipo hot
dog pesando 50g, recheado com salsichão, molho de tomate, com
cobertura de queijo ralado e batata palha; refrigerante tipo cola.
laranja, uva, guaraná, servidos em copos de 180ml, 02 copos por
comensal; bebida infusão, adoçada, tendo como ingrediente básico
café. servida em copinhos de 50ml.

08 Und 2500

Café. Café Com Leite, Bolo Fofo bebida infusão, adoçada, servida em
copinhos de 50ml, bebida infusão adoçada, tendo como ingredientes
básicos café e leite, servida em copos de 180ml; bolo tipo fofo, tendo
como ingredientes básicos farinha de milho. leite, ovos, açúcar,

do em

09 Und 2500

Av. Moises Moita. 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 -- Tianguá - Cearâ -- www tiangua ce.gov br
CNPJ: 07 735.178/0001-20 - CGF: 06 920.164-1 - Fere/Fax: (88) 3671-2288 / 3671-2888

smetiangua@gmail.com
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média 40g

Caldo de carne, pãozinho, caldo de carne, contendo como
ngredientes básicos carne moída bovina, Rios de ovos de galinha,
farinha de trigo, sal, colorínico, óleo ,coentro, cebolinha, cebola tendo
com acompanhamento pãozinho de leite pesando em média 25g a
unidade. percapita de 180ml por comensal; bebida infusão, adoçada, l
ervido em copinhos de 50ml. l

10 Und 2500

Chocolate. Café, Bolo Fofo - bebida achocolatada, tendo como

ngredientes básicos leite integral, chocolate em pó, leite condensado
e creme de leite, podendo ser servido quente ou gelado, percapita de

80mlpor comensal; bebida infusão adoçada, servida em copinhos de
50ml; bolo tipo fofo. tendo como ingredientes básicos farinha de trigo.
leite ou suco de frutas, ovos, açúcar, margarina, fermento em pó. 02
fatias por comensal, pesando em média 40g.

11 Und 2500

Creme de frango com pãozinho e refrigerante - creme de frango,
tendo como ingredientes básicos carne de frango desfiada, creme de
leite, milho verde, farinha de trigo. sal, colorínico, óleo, coentro.
cebolinha, cebola, tendo como acompanhamento pãozinho de leite
pesando em média 25g a unidade. percapita de 180ml por comensal,
Refrigerante tipo cola, laranja, uva, guaraná em copos de 180ml,
sendo 02 copos por comensal.

12 Und 2500

Misto quente na Chapa com suco de frutas in natura e Café
sanduíche com pão de forma com uma fatia de queijo mínimo 20g
:om 2 fatias de presunto defumado e 10g de manteiga de primeira
qualidade; suco de fruta in natura de frutas de estação (mamãs,
bacaxi, goiaba, laranja ou manga); e bebida infusão (café), adoçada,

servida em copinhos de 50ml.

150013 Und

Tapioca Pequena com Queijo Coalho, Café, Café Com Leite: bebida
nfusão, adoçada, servida em copinhos de 50ml, café com leite bebida
efusão com leite copo de 200ml; tapioca de 70g tendo como
ngrediente básico farinha de mandioca, com queijo coalho 20gr.

Und

Und

1500

1500Sanduíche- com massa folheada, queijo e recheio de frango com
presunto, embalado individualmente, com peso de 250mg.

REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA - Contendo no mínima 200g de carne
frita ou cozida (bovina, frango ou suína). 150g de arroz branca e 100g
de feijão carioquinha ou 250g de balão de dois 100g de salada mista
(alface, batata, beterraba, cenoura ,chuchu. tomate, etc), 70g de
'nacarrão e 30g de farofa, acompanhada de talheres (garfo e faca)
:lescartávelou não

16 Und 2000

Av. Moises Moita. 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 -- Tianguá -- Ceará -- www.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1 -- Fine/Fax: (88) 3671-2288 / 3671-2888

smetiangua@gmail.com $'
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Pnfbitura de z

@
frango, linguiça. suína), arroz e feijão ou baião de dois, farofa de
cuscuz ou mandioca, macarrão, salada crua ou cozida (alface, batata,
cenoura, chuchu, tomate, vagem, etc) com no mínimo 700g.

Agua mineral natural sem gás, acondicionada em copos de 200ml.
:om tampa aluminizada, embalagem prática para consumo imediato,
com certi6lcados de autorizações dos órgãos competentes e com
validade para 12 (dose)meses

17

18 Und 5000

19
Salada de frutas - frutas: mamão. abacaxi. goiaba, banana, maçã,
manga, contendo na calda suco de laranja, leite condensado, com
consistência bem cremosa, servida em copo plástico de 250 ml

Und 3000

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá pelo
prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso seja permitido pelo artigo 57 da Lei
Federalng 8.666/93

Tianguá-CE, 04 de novembro de 2022

oceira Nunes
rege Educaç⑥Ana Vládia

Secre
M
tá

Barbosa
ao
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Prefeitura de r

@
ESTUDO PREMILIMINAR SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO

1. 0BJETO

Contratação de uma empresa especializada para eventuais aquisições de lanches e refeições,
com disponibilização de pessoal para servir e materiais como: copo (descartáveis e vidros),
guardanapos, louças e talhares, etc, nos diversos eventos promovidos por esta secretaria de
educação.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

Justifica-se a contratação dos serviços em razão das necessidades em atender as demandas
planejadas pela secretaria de educação como eventos, encontros pedagógicos, reuniãoes,
palestras, entre outros, tendo em vista que os produtos são indispensáveis para o bom
andamento dos projetos e encontros.

3. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE
DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E
EFICIENTE?

SIM

3.1. CASO EXISTA ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE
DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E
EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

Não há exigências para o presente processo

4. JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUANTIDADES A SEREM LICITADAS

Os quantitativos solicitados foram definidos tomando como base o planejamento dos eventos
com a quantidades do público participante.

5. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS
A SEREM LICITADOS.

Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze dias a lO(dez)
contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA, nos locais determinados pelo setor solicitante
observando rigorosamente as especificações contidas neste termo de referência, nos anexos e
disposições constantes de sua proposta de preços
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6. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO ESPECIFICA QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO DOS
ITENS LICITADOS?

O pagamento será realizado na proporção do fornecimento do produto solicitado segundo as
ordens de fornecimento emitidas pela secretaria e até 30(trinta) dias após o encaminhamento da
nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato, acompanhada das certidões de
regularidade ülscale trabalhista do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições
das propostas

r:'] RECURSO PRÓPRIO r''] RECURSO ESTADUAL

7. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

1 1 RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A SEREM
EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE DEVEM CONSTAR NO
CONTRATO, QUAL/ QUAIS SERIAM?

Não há observações para o presente processo

9. EXISTE FISCAUGERENTE DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA
FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE
NOMEADO ATRAVÉS DE ATO/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?

Lindaura Coelho Moita Morais -- CPF n' 380.497.243-87, Portaria de designação n' 002, de 02 de
fevereiro de 2021 - responsávelpelo recebimento e controle de materialdo almoxarifado da
secretaria de Educação do municíoio

Declaramos para os devidos fins. a viabilidade para realização dos procedimentos a fim de se
obter a contratação para o presente objeto, conforme este estudo preliminar simplificado

REPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO

Técnica da Secretaria de Educação

DE ACORDO

:④Ana Vlád
Sec

Nunes Barbosa
Educação
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de r④
['Üi+êÕÕÊgêÕ'T 20220411-01-SME

SECRETARIA IEducação

DATA 04/11/2022

Contratação de uma empresa especializada para eventuais aquisições
de lanches e refeições, com disponibilização de pessoal para servir e
materiais como: copo (descartáveis e vidros), guardanapos, louças e
talhares, etc, nos diversos eventos promovidos por esta secretaria de
educação.

OBJETO:

Termo de Referência

Prometo Básico

Secretária Municipal

CONTROLADORIA

COLETA DE PREÇOS

OBSERVAÇÕES

Assinatura do ResponsávelPela Coleta dg

Tianguá, : /. :/:
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OBSERVAÇÕES
 
 
 

AUTORIZAÇÃO Assinatura do Responsável

Tianguá, /.. /
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LICITAÇÃO
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OBSERVAÇÕES
 
 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (PRESIDENTE ou PREGOnRO)

Tianguá. / /


