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AVISO DE COTAÇÃO DE P]ZEÇoS 15N2022

%estadores de S«\aços e For, ecedotcs tuxla público Faia coallecitnelao ée interessados. que estará
recêbmdo: an ad 05(cinco) dias a partir desta pub&cação: cotações de preços pua AQUtSXÇAO
DE XIERE)IDA ES(:ALAR PARA ALljNoS DA RIDE àlUNICIFiAL DE ENSINO.
ATENDENDO AS BIenAl.ID.All)ES: CRE.CHE; PRE-.ESCOL...4.R: IXNSINO
rXiNnAWKnTAb A'i'Ewi)l&íxNlo ESPECIAL ESPECIAL-lZAnC)- Axz E EDUCAÇÃO
DE JOVElíSIK .ADULTOS -- }l:JIÂ, NO EXERCÍCIO OE 2022. Tiauguá-CE, .22 dc julga de
2022. Joelson }1-4ax. da Silxn Amaxz! --lEacwTegada do Setor de Campras-

PAPEL 'rXMBRADO DA EMPRESA. {la proposta.& piegas dwmâ vü com.o papel

XÍQDELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

À PREFETTt;RA Mi:;NiCiP ql DB TIANGUA.

 
EMPRE$/vNQhIE;

CNPJ/CPF:

 
EN]):N'
BAIRRO/LoCÂLIDAI)E: CEP; CID.AI)E:

 
      22.438

       )u ouros [atores que o larnem impróprio para consumo
)mbalagem em sa-. plh.ligo resisteljtB. adeqmdo a natureza dü
)reduto, pacote de l kg acondicionados em fardo ÇDm ÜEé 30 kg
prazo de \ alidadc mínuno de 10 mean    

  \doçante dietético     30

      
meia l\düçanlç dietético líquido Slé\:ia embalagem de

nl, tendo como Ingredi fiLEs: Água e esteviasídm. wns rvanlE
;orbaEO de potássio    

        Z.C75       Espeçiüwçãn : Bulha gnüdc, de boa qualidade, não a?rcwnüf pares
ÍetBrinradas (fungos, larv"'. ctG    

  Amido de milho CX 500G 1.745

       EspecjficüÇao : amido de milho Enriquecido com vitaimnas A, BI
B3, Bb* B12. C. Ácido FÓjjca, Ferro e Zinco. em caixas de s00 g, en
plástico resistente. apto para o consumo e de boa qualidade    

5 Arroz ügulhLnha tipo l K 56.51C

       R'peEincação : on8o fino tira l. liwc dc impurezas e ausência dÉ

aturezü do produtti. paco]B de] kg dwndiCiBnados Bm I'ardo coH
alé 30 kg. Prazo dB validade mínimo de lO --fases    

  Aveia em nüçus anos Cx 200 g 3M

       EspwÍfÍuÇãa ; iseiiia de moto, IÍ\re de parasitas e $ubslãnçia
oGIvas, aconLliciandda em embdJagens de 2ÜOg, alóxicü. iesislenlc

hermeticamente vedada. Prazo de va]ídüdE ]D meses a contar a parti   



7 3atala inglnd jn natura Kg L5.95S

      
:speçÍficüÇÜo = frescas de Ótimü qualidade. compacta. HrmE dc
:alüraçãa uniforme. aroma. cor e s,boi típim dü espécie. ein perfeito
ntadn dc desen\olvimeRto. Não serás permitidos dunas que
itPrem a çonnrlnaçõo e üpürenna isento de: sujidade. insctos
)ardsitas. larvas. iaçhaduras. côrtes e perfuiaÇõespmdulo apto para Q
=ansumo, tamanho médio, de boa qualidade. nãa aplesenmr pari's   

  uquido ]ãçno pastcurizado saboimorango) l.t zs a30

       ÜpecifimÇão: embalageti] em plástico resistente de 900 a 1000 ml

;om no mínimo 6 gramas de proteína. 292mg Cálcio. e
proximudümBnte L9B KMI para mda 2t)Oml do produto. Contendo

Solo de leite. leite. açúcar, preparada de fruta    
       

      
EspecjfícaÇão; Biswilo Salgado contenda os seguinte Ingredientes
Eürinha dc trigo ennquedda mm ferro e ácida fóljça, gordura \egctal

irivos alimcntarm. Produto Bmiquccldo com vitaminas dç
Cainplexo B G Zinco. atendendo a legislação vigente(RDC d'. 263 de
22.U905 ANV[SA e portaria n". 31 dE }3.0198}, ernba]agem
primária: dupjB saco de pQiiaileno iesistmto de 350 a 400B
Embalagem secundárias caixa de pitpelao vedada Prazo de \anda
mínimo de L)o meses    

       

      
E$petitimção= BLsmitn ou bolacha s-lgüÜü Upo Criam Cr&cker isenK
le lactose Ingredientes básims; h*mÜa de Indo fartiüwóa com áçiÜL
fÓliço e feria. farinha de nego integral, água: gordura vegeta
hjdlugenadü. açúcar invertido, üçuçar, sal. mtabilÊzame lecirina dt
wla, fibra e íe mortos. Embalagem (!tppi de polieüieno atóxÊco
Eonlenda 350 a 40Ug dn piodulp. RoLulagB-- de acordo com a
ijolEnas da /\AVISA Validade de no mÍljÍmo 00 a 01 üno    

11   PCT  

      
EspecÍÜcaÇão; Bisçoitn mini cracker contendo os seguinte

grcdjcnl-'= farinha de tubo enriqumida com férrQ e ácido fÓliçç

fermenta químicos: BímrbonatD dp amaria . Bicarbonato de sódio
Pjiof.sE-EO Ácido de sódio Estrato dB Malte. L#citjna de Soja
Fermento bíalógiço, enzimas prgtease e meHbissultifo de sódja

Embalagem $eçundárÉa= caixa dE papelão wdada conteljdo bkg. Praz
de \ alidade mínimo de aõ meses    

E2      

      
[ngredielltes llásiws: eafÍnhü dB algo f-rtiHcada cam ácido fÓ]içu
Ferro. farinha de tiígo integral. água, gordura vegetal hidrngendd&

fermenlas. Embalagem dupla de polietileno alóxico: conlBnao 350
40C)g do produto. Rütuliigem de acordo com as normas da ANVISÉ
Validade de na mínimo 06 a 01 Bno    

  Biwüitü Maisena PCT !2.44

      
farinha de Leigo enriquecida çom Feno e ácido fÓljco, gordura \egctd
ÇElçaí invertido, sal, amido. soro de leite, sal. fermenlDS químicos

tidos alimentares Produto enriquecida com vitaminas do CDmplçx
b e nRci}, ãlc de do ã ÊegislBÇÕG vige=& {RI)í' f 2il3 de 22B9©
ANV[SA B portaria f. 3] de 13'01.98), emba]aBem primaria; dup
saco de polietileno resistente de 350 a 400g. E--bagagem 5e."ndári
caixa de papGláD vedada. Preza de validade mínimo de 06 m« es    

14 Biscoito Mana rc'f 1244      



ito dow contendo os seguintes
tecida com ferro e ácido fólíoo, gordura
amido, solo de leite, sa!, fermentos químicos

tentares. Produto enriquecido o;om vitaminas do
legislação vigente {RI)C n'. 263 de

lente dc 3SO a 40üg. Embalagem swundár

;pacificação: BI

lçú⑤r invertido,

b e finca, al

caixa de pape
de v. 10 de 06 meses.

Biscoito hlaíia se.m Jacnsc

grei
ro (V:

Biscoito ou binlacha dow tipo b4aria, isento de
farinha de trigo fortificada oom ácido f61íc.ü
água, vegetal, aÇÚcar

plástica contendo dementes e
n. Rotulagem de acordo üs narmâs400g

ANV}SA. Validüdl

Bíswito doa
querida ç ido

agente {RÍ)l

ídura ve8i

:Caules. ?fada!

ANV[SA B portaria Du. 3] dl

papelão vedada. Praz

263 dc 22/t»/QS
primária

7 ICaH em pó
16

pureza. N.
tonüdo, moído, embalado váwo. com 10t)% dc

ümidade.deve

nsatisfatório, misturas e pwo insatisfat(iria, mbor não caTaçterísdco.

ia, lote
(embalagem de 25t) g

data

AB]C. Cair:

Especificação: Bife de Cotão Mole amaciada com peso médio
00g, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cclr

esverdeadas, cheiro e ubor própria, mm ausência
pafasitos e larvas. De\'ando conter no máximo 5%

e sem aponevrosw Com registo em órgão
AcandiciQnadas em embalagens à vácuo dc 61me PET Pe

1000g, contendo etiqueta cum pew, data dc embalo e
Plodtita det'e chegar congelado ao !oçsll de CQtwga. ?toduta

do se viço de iaspeção/MA. Em:moagem SKüadá ia em
Validade nlínim& de 6 meses na daU dade

carne bovina bife de I' 1.640

IEspeciíicaçã(

dadas, püíasi

em iscas de 40g
1. cor prof

do conter no máximo

.cuo
data

chegar congelado ao lc
viço de ;nspeção/MA. EI
lidado mínimo de 6 mede

Cama bovina isca - de la

Mail

c(
trens à

5%

d

di

.nW!⑧J
Carne bovina

de

dt

F

Kg

Especificação:

D

moído.

próPrtc iM ausência de sujídü

ldo etiqueta com

dc paRI
branca

d

ide mínima de 6 anos Da di

.$g

 
L.080

 
 



  =specifiGaÇãQ : bumba 8randç. de boa qualidade, nüo aprcqentar partes         
22       332

      
:speciíicaç4o= vp'lados em :naçüs$adr- içados procóenie de

Ruínas e sas. Isento dejesõ-' dç origem FÍsim.mecânica ou
}iológim,substância nrrüsas,sujíüaaw ou corpos csEranhm aderidas
isuperHcje externa. insetos. parasitas e larvas    

  'oenlra ③ 332

      
iwção= separadas em maças padronizadas. procedente de

!enuÊn-- c sãs Isenta de lesões de cingem física.mecânica ou   
24 =oloríüçü P(:T l l)[lt; l0.903

      
:sp6cifiçüção : colQrífjm em p6, tendo wmo ingrediente büsiços

lubá de milha. sal. urucnn] e álw vegetal. pacotes de 10D gramas
]rodutu çom redstrQ no órgão competente. Prazo de validade de na
nÍmnlo a6 mescb    

  corte de Frango Congelado (Coxa c SnbrKoxa) Kg 22.790

      
35pçdfiwção = coxa G sobre coxa de Frango ÇQngeÊadD de boa
luatidade. Embalagem pLásücü. piando [)[ kF. caixas mm &tÊ 21] kg    

  :ortcdc FiüngQ cona !ado {Feitc        

      
pecjEcüçao: Peilo de Frango congelado de bDa qualidade

:mbalagem plástjça. pesando OI kg. caixas com atê 2Í) kB. Prazo de
ü-aliando mínimo dE 10 meses, sendo que o üansportG dek iá scr faitt
)m caminham frigorífico    

  Farinha de mandioca K 3.080

      
speciticaÇaQ : tarrúaa, ae primeira quaJiaade, sega. tina. Drancu

=omposiÇãQ nutriçinnal mínima: 82q' de çarboidratas e 320 kcal. [ipc
l pacotes de 01 kg, em embalage'- pEásti adequada & ilaLurem dt

egistro na órgão çonipelDnie    
  Farinha de milho tiDO noção P(:T 5oOG 78.52C

      
cíflcaÇão : flQ-.s grandes, píé-wzÉda. sem sujidade. lãr\:as. ovas

insctcFS c «.m umidade inferior a 14% (quatorze por censo); Pacote:
dc 500g, cm embalagem plástiM adequada a natureza do prDdulü e dt
amido cnm a legislação pertinente. AcDndicinnados em fixas üi
fardas dc até 15 kg Prazo dG validade mínimo de 0ó meses e regislrc
no órgão compctcntc    

        76C

      
sâo. isento de matêijn prima terrosa e em perfeito estado d

nljservaçao. CQm ~'pEcJI) de po finL}, çor l)ronca i)u }jReiiament
amarelada. cheiro e sabor próprios; com hrmBnto. Embalagcn
p[á5[im de ]kg, üçondícjonüdo em fardo de ]0kg. A Emba]Hgen
deverá wnLe] os dados de jdenüticüÇão e LnformaÇÕBS nutEiçionais d{
plodulo    

  Feijão carjoquinha tipo l   12.45(

      
ispwiricaçãn . Especíncação feijão tira mrioquinha :livre d

Durezas que Q tornem iropróprin para u consuma: embalagem en   
  pei iao preto tipo ] Kg  

      
Espeülimção : Feijão tipo prelo lí\r de impurezas quc o tornem
LmprópriO para u consumo. embalagem em saco plástico resistente
pa de lkg. Acondicionados em Faidüs de üté 30kg. Pum dp validar
mínimo de 06 meses    

  Fjlé de peixe congelado (Tjlápia)   9.12C

       de peixe congelada com pele. üm eln'JaEa8çns dc até 2 kÊ   
33 Flocãn dc arroz PCT glO(;  

      
ms. dc arr)z. prê wzEaD, com )i)ug, Gür

Identifimção da produtlt, marca do fabricante, prazo de validade
pesa líquido.de amido Goni a resolução 12 78 da CNNPA, 0 produt
deverá tci registro no Ministério dü Agricultura eou Mlnistérin d
saúde    

  Fórmula láctm de w2uimento l.t 400G        



  ispwiHcaçan l Fórinulü jnfantilde seg"isento,enriquecida çom ferra
Biénio,çnm relação wseina; soro se:$o.fornece os nutrientes em

luanüdades ndeqmdas para lücnntes a partir dD fi" mês de vida,laia          
35 aranha Pera IN NATURA K 19.000       lidaclG. nio aoresenlar DarEes deterini.nela    
36   ltegral PCT 200G 85.94S

      
!spwiH''"Çüo : produto jnduslrjnlizado em pÚ de leite bovino.
ntegral, $em adição de aÇÚar. mm tear de proteína mínima de 26g

iuaEcional pura 100g, embalüg m aluminjzada resistente, pacotes dB
!00g, Ê,ralos --m aEé 20 kg. Prazo de validade mínima de 10 mesa
eBistrado nn Órgão competente(SIF)    

    Li'rRO 464

      
!spBciHcaçan: embalagem tanga vida([Etrapack frasco). contenda
. Qix} mÊ. A embalagem devera coniH exleFnameüt s dados de
denliticaÇão. prowdência. informação nutricjon81, número de lote
lata de validade. quüntidüde dn produto. número de iegisuo no

]e validade mínimo de 4 meses H conlalda data dH Entre    
  .Eito uht sem lactose CX 1000 RIL 484

       3specjHçüÇão:!=itc semÊ rematado. enzima ]acuse. \jtüminüs ÍA, 1) ç

=) e minerais(ferro e zinco) e esnbjlimntes IriEusfüto dc sódio.
nanofo$Íato dB sadio. difa$Füto de sódio e nitrato de sadio.Em
lmbaiagçm longa vida de lot)0 mi.com validade mínima de [)3 meses    

  \laca Vermelha rN NATURA   :4.171

      
o ; apresentando grau de maturação tal que Ihc permita,

idequüd"' p,' ü çílnsumo com ausência de sujidades, parasitas
ÜrVnS    

      3S.6W

      
EspeciHca@o . Tipo espüguctc. pasleurizado. çqm qêmatB, çom

]e trigo - ecjat. wnstündo no rótulo a ço":pusiçãn química ç

iuEricionül para 10ng, embalagem plástiw reÜslente, pacotes de 50Üg
Fardo çom até iakg. Prazo de Validade mínimo dç 10 meses. iiçre de
impurezas e rní-:ronrÊanismos que o torne impróprio para o mnsumQ
$ ter reüslrado no órgão competente    

41 Macarrão de arroz ( Sem ater e wm lactose) pcT SaQG 51C

      
pwiHwÇão= {iln pBmiüso. i)nela nl bnwdo a partir Úe matinas

primas $ãs c limpas isenLas de maré Ías terrosas, parasitas c larvas
Cum rendimento mínimo após o cozimento dB 2 vezes a mab do pes(

de 6 mesa na data dü entre    
42 \longa in natura K 222(

       ]niformc. polpa firme. iivrw de sujióaón. para$ius, larvas. rcsídu(
de feüilíz3nlc    

      52(       Espééiíimçãã i émbaiaganjirim,real e 500g REBistro üa Minis
da Saúde e mrimbo de inspeÇão do S[F vaLidüdB mínima de 12Ü dias
da data dç [ewbimGnCO do pradulo    

  Melão amarelo Ín natura     1.67t

       Ei-pecifimÇãa ; Fruta çom wscd espessa e polpa çarnusü e su."lenta
maieiB de ümünho médio, nÜQ apr-'odiando pares detedoiHdüs    

45 Milho para pj p(=i 50a(; 35(

      
pecifiÜÇão:hlilHÓ para pipoca i class amarelo: tipo 1. contend(

8G% 8e gfã sintçiíQse 8 n Hino 5ÇÕ de umid de AoDndicionãd(
EJn embalagem primária em polienleno ülÓxÍco tiünspaÍEnl
Lcmbalagem de 5aÜ gJ, çam rcspecti"« infonnaÇÜo nuuicínnal. con

Fardo CQm ]o Kg    
  Malho dc tomate $ÀCliÊ 5.9al

       gramas em sadio. çom identtncação do produlQ. marca do fabricante.
data de fabricação e prazo de validade tnimma de 12 mes-'    

47 óleo de mÍa rennudo 900 ml PET 900ML 3.7Z      



  Especificação : Espcçifimçãn óleo dc soja íçfi--aa. regisirado nt
ANVISA. üspwCos límpida ü isento le impureza: coi e Hdo]
mÍaclBrÍsÜcns Embalagem em latas ou pet {le 900ml. ücondiçionüdoi
Em cx de 20 und. halo de \ cidade mínimo de 10 mcs-'. mnstandc
no rótulo a composição nutrícinnalpara 10[1g          

  Ovos de galinha Üpo médio BANDEJA 12.13É

      
cjlimÇão : classe A. branco Embalagem contendo 3P uni

mm dados de ÍdenEEfiçaçio do prnduLli. marra do fabricante, pum d(
ljdade. pew liquido mínimo dE 1.800 B c dc acordo com Normal

hou Resoluções vigentes da ANv:S.\rMS ou Ministeíic di   
       

       EspecÍÜcaÇüo ; I'ãü, a base de carinha dB trigo tenriquççidd wm Ferro
;álcío e vitamina do complexo B). Íéçula de mandioca. açúcar
gordura vegeta] hidragenada, rer'-euro t)iológico, sal. óleo de slljü
Pacote canlendo 1{) unidades de 50g, prazo dc validade mínimo de Ü5
lias Entrega na data estabelecida pelo secar responsável    

       

       R'pecifimÇão : Pão, a base de farinha dD trigo Íeliriquecidü çom ferro
cálcio G vitamina da carnplexo B),leite. fécula de mandioca, aÇÚmr
!oídufa vegetal hidragenada, fermento bio16BÍw. sal, Ólw de sola
pacote contendo 10 unidades de 50g, prazo dD validade mÍTlimo de 05
dias. Entrega na data estabe ácida pelo selar responsável    

  Pãn francos k 1.28C

            
  hateína Celebrizada de saia escura Pt=T 41Nlt;         

peçjliwÇão ; Proteína Lexturizadü de Sola caía .ingredÍeRt-s
farinha de soja desengordurada , iraiugêniça e corante 100"" natura
le caramelo. Contém derivados de gaja e pode manter traças de glúten
Embalagem plástica de 40    

  Proteína lexEurizüdü de sola clara P(:1' 400(; BC

      
Especitíçüⓖo = Proteína [exlurimda de soja clara .i⑥iedien]'-
EariiÜd dc gula desengoiduiadü . trü-Lsgenim c Corante 100% natura
óe mramelo. Contém derivadas de soja e pode conter traços de glúten
Embdjagem plástica de 400g    

  Pela jn natura     4.3B4

       EspBcifimÇãa : Fruía Eom msEa ~-persa e polpa cürnosü c suculenta
mazela de tamanho médio. não aprc«ntandn partes dclDriniüdas    

    K               
56 Sardinha em molho dG tomate l.t 125(; 13.S6C

      
EspeçjÜçaÇão : latas de 125 g,preparada cam sardinhas
hçsws,limpas,evisceíadm, descabeladas, d6$catnadüs. li\ re
denadadeiras e submetidas a prévia iiupeÇão sanitária. Não poderá
wnler çülüritiço e nü composição do molho. o tomate deverá    

  iBmento nutricional l t 400(;  

      
Fiação =lEite em pÓ desnülüdo. mültodgktrjnü.

FrutooljgassüwrÍdeüs, gurduiü láçlea. Hiullna. minerais Ccarbonato de
magnesjo, çarbDnalD dB cálcio, pirofüsíãlü férrím, sulfãla de zinco,
sulfato de manganés, sulfato de cobre). vitaminas (vitamina \.

Lamina D, b itamjna E. vitamina K, \ itamina (:, \itamÊnü B]
Lamina B2. njacina. vitamina B6. ácido fÓ]jço. ácida pantotêniço
lamina B12, biQ]inü. inosito]). aromatjmnte B emu]sitimnte ]wibna

dc soja Com glúle n    
    @          Espeçiüçüçao : fruta ci ica décor üraniaü e sabor doçíwdo. piü    

59 Vinagre de Álcool em embalagem pct 50(1m   1.2SC

      
EspeEincaÇão : Vinagre de á]Goo] Eniha]agem com 5a0 m]. con
dadas dc identificação do produto. marca do fabíiwntB. prazo d
alidad$ e de acordo çom üs Narmw e ou RwQluÇões \igentBS d;
\NVISATMS    

VALORTOTAL  



!xnpolta e prcsuxte orçamento iio v:alar total. de R$.(pot ex:tenso).
Todas as despesa da-s scrv=ço$ deverão $« conúderadas, tais CQwo metes, dispoíúbilizaçao de
soRwaEfes: seBuos, coaaibuições sociais e panais despesas cam pessoal e ousas que passam

Prazo de início dos s«xiços: 02 dias após a ordem de .s«x'!ços-
Vabdade da propmta: 6ç}(swsena) dh.

.!.,oral e data, de de 2022

RÍunicipalde Tiauguá pelo a-mail; co@DrasÍãitianEua.ce.EOY,br robe:(B9) 36'71-2288..

Tiangtlá..CE, 22 dejulho de 2Q22

à'' J0€LS0;N MAXlllA Sli;VA AXI.âRÂI.
Divisão de Caám&o de Pomecedorw, Prestadores de Sentç06 e Coü.ção. de Preços


