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AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 055/2023

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços c Cadastro dc
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 paul
CONA'RATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECl&IENTO l)E
LANCHES E REFElçOES PARA DESTINADOS A SECRETARIA DE .JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER DO MUNICll'lO DE TIANGUA-CE. Tianguá-CE, 14 de março de 2023
Joelson Max da Salva Amaral-- Encarregado do Setor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A Sela APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta clc prcços deverá vir com o papcllimbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Interessado: Secretaria Municipal de Finanças
Ao: Sctor de Compras

ITEM ESPECmiCAÇAQ UND.

Und.

Und

QTn.
VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

0]

()2

SUCO DE FRUTA NATURAL - suco dc bruta in natura
dc Irukis da estação(abacaxi, goiaba, laranja, accrola,
manga), servida em copa plq$+1co de 200m]
CACHORRO-QUENTE, REFRIGERANTE - sanduíche
dc pão tipo hot dog pesando 50g, recheado com
salsichão, molho dc tomate. Rclrigcrante com copos dc
200ml

CAFÉ, BOLO LUAS FELIPE - bebida infusão, adoçado,
servida cm copinhos dc 50ml; bebida infusão, adoçava,
tendo como ingredientes básicos Galé, servida em copos
dc 180 ml; bolo tipo mole, tendo como ingredientes
básicos carinha dc trigo, leite, queijo ralado, ovos ,
açúcar, margarina, 02 fatias por comensal, pesando cm
média 40g
CALDO DE CARNE, PÃOZINHO, - caldo dc carne
contendo como ingredientes l)ásicos carne moída l)ovina:
fios dc ovos dc galinha, farinha de trigo, sal, colorílico,
(51co, coentro. cebolinha, cebola, tendo com
acompanhamento pãozinho dc leite pesando cm média

l 25g a unidade. pcrcapita dc 180mlpor comensal;
CHOCOLATE. BOLO FOFO - bebida achocolatada,
tendo como ingredientes básicos, leite integral, chocolate
cm pó, leite condcnsaclo e creme clc leite, podendo scr
servido quente ou gelado, pcrcapita dc 180 mlpor
comensal; bolo tipo rolo, tendo como ingrcclicntcs
l)ásicos farinha dc trigo, leite c ou suco dc trutas, ovos:
açúcar, margarina, fermento cm pó, 02 fatias por
comensal. nefando em média 40:

SALGADINHOS DIVERSOS (CENTO) - mini salgado!

5oo

2oo

Und. l oo

()4 Und. l oo

05 Und. 20o

cento
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tipo risole, coxinha, cmpadinha, canudinho, pastel
salgado, pastcldoce, bolinha dc queijo, bolinha dc
presunto, tendo como ingrcclientcs básicos farinha dc
trigo c recheios próprios.
MISTO QUENTE, SUCO DE FRUTA IN NATURA -
sanduíche com pao tipo hamburguer com uma fatia dc
queijo dc mínimo 20g com duas fatias dc presunto
delumado c 10g de manteiga dc primeira qualidade, suco
dc fruta in natura
CREME DE GALINHA , ARROZ, acompanhado clc
rclrigcrantc tipo cola, laranja, uva, guaraná, cm copos dc
180 ml
Refeição tipo quentinha - Arroz, balão dc dois, salada
crua. salada cozida. macarrão. batatinha frita. carne
bovina, carne suína, linguiça suína e frango assado.
BOLO SIMPLES. SABORES : CHOCOLATE,
LARANJA E BAUNILHA

TOTAL GERAL

und 25o

Und 18o

10o

5()

()9

10

UND

UND

importa o presente orçamento no valor totzt] de 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 possítm
incidir, bcm 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 I'ref'eitura
Nlunícipal de Tianguá pelo e-mail: çgDply$@jçjgDgua:çç:gov.br e Fone: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 14 de março de 2023

.10ELSON MAX DA3ILVA
Encarregado (ta Setor de Compras
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N'. 20230303-3SEJUV

ókéÃo
UNIDADE QBÇAMENTARIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1101
04:122.0007.2.092 - Manutenção das Atividades da

Secretaria de Juventude. Exporte e Lazer
3.3.90.30.00 -- Materialde Consumo
Recurso Próprio

11

1. 0BJETO

Contratação de empresa especializada em fornecimento de lanches e refeições para
destinados à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Município de Tianguá-Ce

2. JUSTIFICATIVA

Essa solicitação se faz necessária para atendimento a demanda com o fornecimento
de lanches e refeições no eventos institucionais, envolvendo solenidades,
capacitações. formações. , encontros, reuniões e outros eventos correlatos, para esta
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, durante o exercício de 2023.

3. PRAZO DE ENTREGA

Os produtos deverão ser fornecidos imediatamente a contar do recebimento da ordem
de fornecimento emitida pela secretaria, observando rigorosamente as especificações
contidas no instrumento convocatória, no termo de referência e observações constantes
de sua proposta, bem como as normas técnicas vigentes. Os itens de lanches e
refeições deverão ser entregues no local, data o hora indicados polo CONTRATANTE,
adequadamente acondicionados em recipientes térmicos que proporcionem sua
adequada conservação e temperatura apropriada para os alimentos e bebidas

4. GERENTE DE CONTRATO
Aline Alves da Salva-- CPF n' 07023856382, Portaria de Designação n' 013, de 03 de
Dezembro de 2019 - responsávelpela a função de fiscalde contrato

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO
AQUISIÇÃO DE LANCHES

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT.  
01 SUCO DE FRUTA NATURAL suco de fruta in natura

de frutas da estação (abacaxi, goiaba, laranja, acerola,
manaa). servida em copo plástico de 200ml

Und. 500  
[êÃêilORRO=QUENTE. REFRIGERANTE,- san(
de pão tipo hot dog pesando 50g, recheado com

Und 200 ⑥
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salsichão, molho de tomate
do 200ml

Refrigerante com copos

servida em copinhos de 50ml; bebida infusão,
adoçada. tendo como ingredientes básicos café,
servida em copos de 180 mt; bolo tipo mole, tendo
como ingredientes básicos farinha de trigo, leite, queijo
ralado, ovos , açúcar, margarina, 02 fatias por
comensal. pesando em média 40
CALDO DE CARNE, PÃOZINHO, - caldo de carne,
contendo como ingredientes básicos carne moída
bovina, lias de ovos do galinha, farinha do trigo, sal,
calorífico, óleo, coentro. cebolinha. cebola. tendo com
acompanhamento pãozinho de leite pesando em média

j25g a unidade. porcapita de 180mlpor comensal;
CHOCOLATE, BOLO FOFO - bebida achocolatada.
tendo Gamo ingredientes básicos, leite integral,
chocolate om pó. leito condensado e creme do leito,
podendo ser servido quente ou gelado, percapita de
180 mlpor comonsallbolo tipo fofo. tendo como
ingredientes básicos farinha de trigo. leite e ou suco de
frutas, ovos, açúcar. margarina, fermento em pó. 02
fatias por comensal. pesando em médio 4Çlg:
SALGADINHOS DIVERSOS ACENTO) - mini salgados
tipo risole, coxinha, empadinha, canudinho, pastel
salgado, pasteldoce, bolinha de queijo, bolinha de
presunto, tendo como ingredientes básicos farinha de
trigo e recheios próprios.
MISTO QUENTE, SUCO DE FRUTA IN NATURA -
sanduíche com pao tipo hamburguer com uma fatia do
queijo de mínimo 20g com duas fatias do presunto
defumado e 10g de manteiga de primeira qualidade,
suco de fruta ín natura
CREME DE GALINHA , ARROZ, acompanhado de
refrigerante tipo cola. laranja, uva, guaraná, em copos
do 180 ml
Refeição tipo quentinha Arroz, boião de dois,
salada crua. salada cozida. macarrão. batatinha frita.
carne bovina, carne suína, linguiça suína e frango
assado.

Undl llõ0

04 Ündl l iÓÓ

Und. IÊOõ

cento lloo

und 1250

08

09

BOLO SIMPLES. SABORES
BAUNILHA

de 2023.03 de Março

Maré
Secretária lntudo, Esparto B Lazer
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ESTUDO PRELIMINAR SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO

Secretaria Municipalde Juventude, Exporte e Lazer

1. 0BJETO

Contratação de empresa especializada em fornecimento de lanches e refeições para
destinados à Secretaria de Juventude, Exporte e Lazer do Município de Tianguá-Ce

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

de lanches e refeições no eventos institucionais. envolvendo solenidades,
capacitações, formações, , encontros, reuniões e outros eventos correlatos, para esta
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, durante o exercício de 2023

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

NÃO

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 QUIS SERIAM?
Não há observações para o presente processo.

4. JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUANTIDADES A SEREM LICITADAS.
Os quantitativos solicitados foram definidos tomando como base a estimativa de
consumo realizado nos últimos meses, estipulando o parcelamento do fornecimento
conforme disponibilidade de espaço para o armazenamento

5. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE ENTREGA
DOS ITENS A SEREM LICITADOS.
Os produtos deverão ser fornecidos imediatamente a contar do recebimento da ordem
de fornecimento emitida pela secretaria. observando rigorosamente as especificações
contidas no instrumento convocatória, no termo de referência e observações constantes
de sua proposta, bem como as normas técnicas vigentes.

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.
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acompanhada das certidões do regularidade fiscalo trabalhista do licitanto vencedor
todas atualizadas, observadas as condições das propostas.

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

L!.J RECURSO PRÓPRIO I...J RECURSO [STADUALL..J RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A
SEREM EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE
DEVEM CONSTAR NO CONTRATA, QUAL PUAS SERIAM?
Não há observações para o presente processo

9. EXISTE FISCAL/GERENTE DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA
FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL,
DEVIDAMENTE NOMEADO ATRAVÉS DE ATO/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?
Alma Alvos da Salva- CPF n' 07023856382. Portaria de Designação n' 013, de 03 do
Dezernbío de 2019 - responsávelpela a runçãu de fisçalde contrato.

Declaramos para os devidos fins, a viabilidade para realização dos procedimentos a
fim de se abtür a contratação para a prúsúnto objüto, cüt-ifOFH'iO este estuda praíirriinal
simplificado.

RESPONSAVÉL PELA ELABORAÇÃO

Secretaria de Juventude, Exporte e Lazer

reire LimoMana J
Secretária d

DE ACORDO


