
Solicitação de cotação de Preços
Cota os No: 201902'1400'lão de re

Prêfeitura MuniciPal de ltaituba

RESPONSÁVEL:

NOMEi JOELSON DE AGUIAR
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CIDADE

L P-UAEndereço:
BAIRRO:

O município de ttaituba, solicita que seja fornecido

especificado(s), para Íins de levantamento preliminar

cabível.
Sua resposta, de acordo com o§ preceitos legais,

reservando-se a entidadê, o direito de adquirir apenas
desde que haja conveniência

Itaituba, 14 de Fevereiro de 2019

os preÇos unitários e totais do(s) item(ns) abaixo

de pÍeços e verificaçáo da modalidade de licitação

integrará um processo administrativo de compras,
partã Oo1s1 itêm(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos,
para o municíPio de ltaituba.

JOE DE AGU IAR

Responsável

BOLO PRONTO SÁBORES YÁRIADOS
Produto obtido da mistura de farináceos
(como faÍinha de lÍigo, fubá, polvilho) com
ovo§. ó\eo vegetaL açúcal leite
pasteutizado ou suco cle frulas adicionêdo
de lemento quifiico- Poso minino da fatia

dê 5ogr. Saóo.es de milho, chocolato,
Cenoura, larcnia, tradicional- O bolo será
enlrcgue inleto e seu peso quanlificado em
qu o. PRODUTO PERECIVEL

O TIPO HOT - DOG. Píoduto obtido
peta cocção, em condiçóes
lecnologicafiente adequadas de uma
r,assa fermentada. pÍeparada cofi lannha
de lrigo e ou outras faíinhas que

contenhafi naturalnenle Proleínas
fofinadoras de glúten ou adicionadas das
/rêsmas ê água, podando conlot oulros
ingÍedientes. Peso unitárío de 509. A
ptoduto será entregue por unidade e seu
peso quantíicado 6m quilo. Ptoduto
Perecivel

ITÉ IM DESCRTÇÃO MARCA QUANT UNIDADÉ

VALOR

UNITÁRIO R$

VALOR

TOTAL R$

iÃo DE FzRMA PCT sooG 1000.0000 Pacote 6,s0028064

\J,00QUILO2000,0000017551 FÃo rrpo Hor- ooc
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Bolo, deverá ser feito do farinha de trigo
especial, onriquecidade com ácido fólica,
podendo ser de larania, milho, cenourc e

mesclada mc o echocolatado: com
coberturc ou rechoío o deveÉ set
embalado em sacola pláslica trcnspaÍente,
apresentando peso, data de validado
confome doleftninação da ANVISA

Total

Data

carimbo assinatura

a rl PÍ: Jz €83 !46 ( ooo!- 14

7 fiJEOLO CON,l COBERTURA040986

de pâgamentoCo

Prazo de entregq-
dias.Validade da proposta:

Valor por extenso
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Solicitação de cotação de Preços
Cota ode os No: 20'1902Í 4001

*-

PaÉ
Govêrno Municipal de ltaituba
P.eíeitura Municipal de ltaituba Emitida em .1410212019

PROTOCOLO DE ENTREGA
Recebi (emos) a SOLICITAÇA o DE COTAÇÃO DE PREÇO No 20190214001, emitida

em 14 de Fevereiro de 2019, Para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes

da mesma.

Carimbo e a tura

cNf a'. 12 B€ 3. \9 6l u"os' 11
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soLrcrTAçÃo oE coTAÇÃO DE PREçO No 201902í4001Paú
rno l\4unjcipal de ltaituba

refeitura l\,4unicipal de llaituba

P.oponente: J. J. S. DE SOUSA-ME ,

Endereço: LAURO FIGUEIRA DE MENDONÇA,18

Pag.: 1

Emitida em : 1410212019

Bairro : BELA VISTA

CEP: 68180_190

CNPJ / MF : 24.517 .12810001-95 lnsc. Estâdual

O(A) PreÍeitura l\4unicipal de- ltaituba, solicita que seja fornecido os preÇos unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preiiminar de preços e'verificáçàó da modalidade
de licitação cabÍvel.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de

--9T!r-L.l:_uligos, 
reservando-se â entidade, o direito de adquirir apenãs parte do(s) item(ns) discriminado(s),

ou rejerrar todos desde que haja conveniência para o(a) prefeitura I\íunicipal de ltaituba.

Itaituba, 14 de Fevereiro de 2019

Códígo Descrição

040975 ABOBORA REGIONAL

.]OELS DE AGUIAR

Responsável

Qtd Unidade Preço Unit (R$) preço Totat (R$)

sOO,OOOO UNIDADE040974 ABACAXT

ABACAXI - Especificêção: Tipo peÍolê con 7OoÁ de maturação, sen
danificaç1es Íísicas, casca integÍa. Peso por unidade ate
a proximada nente í, 3kg.

300,0000 QUtLo 
I

ABOBORA REAIANAL - EspeciÍicaçáo: Tipo canbotiá, sadras, frescas,
sem danificações físicas, casca integn. /serra de substárclas leíosas,
su/l?ades, parasilês, laNas, folhas, /.esíduos de defensivos agrícotas,
odor e sabaÍ esíÍanho.

040976 ACHOCOLATADO EM PÔ 4OOG,

ACHOCALATADO EM pó 4aoc - EspecifÍcaçáo: Chocotate em pó,
conlendo no minino 400 gramas con idenliÍícaçáo do produta, nêrca do
fabicante, data de fabicaçáo e prazo de vatidade.

040977 AcúcAR cRrsrALrzADo.

ACúCAR cRtsTALlzADO COR BRANCA - Açúcat Cristal de oigen
vegetal, constiluído fundanentalnente por saca,rcse de cêna -de
-açúcar. Aspecta: sólído com cdstais ben detinidas. Cot bêncê (para a
açúcar cislal branco). OdaÍ e sabo( próptia do praduto. Embalagem
intacta de 5 kg, na enbalagen deyerá canstardata da fabricaçáa ctata de
validade e número do lole do produta Validade mínima de 6 meses na
data da enlrega.

4000,0000 QurLo 
I

400,0000 PAcoTE

040978 ADOÇANTE DTETET|CO-1 OOt\,11 60,0000 FRASco

Cidade: ltaituba UF: PA



Paú
soLrcrTAçÃo DE COTAÇÃO DE PREÇO N" 20190214001

overno Municipal de ltaituba
Pag.: 3

Emitida em : 1410212019refeitura l\4unicipâl de ltaituba

012300 AVEIA CEVADA EM FLOCOS FINOS 4509

AVETA C€VADA EM FLOCOS F/IúOS í5@

012301 AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS 450 g

AVEIA INÍEGRAL EM FLOCOS A5O g

040984 AZEITE DE DENDÊ 2OO MI

AZEITE DE OENDÊ| Azette de dendê, conlenalo no mínimo 2OO nt, com
idenlificação <lo produto. marca do íabicante, data de fabicaçéo e Wzo
cle validade.

100,0000 LATA

300.0000 FRASco

027966 AZEITE DE OLIV 500 ml 100,0000 FRÂsco
AEITE DE ALIVA - Especilicaçáo: Azeite de oliva, contendo na nlnino
50O ml, can identiÍicaçáo do p@dulo, tuarcê cto íabricanle, data de
labàcaçáo e prazo de validêde.

027965 AZEITONA VERDE 3OOG 100,0000 vtoRo
AZEITONA VERDE - Especificação: Azeilona Veúe, en conser\/a,
enbalagem canlenda 3009.en vidto, con idonÍificação do produto, narca
do fabicante, dala de labticaçào e phzo de validado

O3OOOO BANANA PRATA REGIONAL 1000.0000 QUtLo

BANANA PRATA REGIONAL - Éspecifrcaçáo: Tipo prâta com 70o/o do
maturaçáo, sem dênificaçóes flsicas, casca integía /senla de substárc/as
lelrosaq su/,?ades aÍêsilas, laryas, roslduos de delensivos agrlcolas,
adore saboreslênha. Peso por uniclade de aprcxinadanenle 10Ag

O1 1693 BATATA LAVADA 600,0000 Qurlo 
I 3 yl)

Batata lavada - Especificação: Aprcsentahclo gftu de nalueçéa lal que
lhe ,€rmíla suportar a manipulaçáo, o líans@lê e a consotuaçéo em
conclições adoquadas para o consumo. Com ausência de sujtdades,
parasilos e lavas, de acodo con a Resoluçáo 12nA da CNNPA.

012307 EATATA PALHA 5OOG

BATATA UVADA - Especilicação : aprosonlanalo grau ale natu.açào tal
que lhe perínita suqÍtaí ê nanipulaçáo, o lnnsryda e a conseNaçáo em
conalições adequadas para o consuno. Com ausência de suiidades,
paftsílos e laryas, de acordo cam a Resoluçáo 1208 da CNNPA.

012142 BEBIDA LACTEA FERI'ENTADA

Bebicla láclea leÍmentada de palpa de frutas - inlegral cam yogud e polpa
defruks, resfiada - carTela con 6 und (l AOd 6A09 a bande)a.

010897 BETERRÁBA 300,0000 0utLo

BETERRABA RaÍz caíacleislica, extra AA, lnlagro o da primeira
qualidade, hesco de colheita rcconle, lirnpo, coloraçáo unifame,

í

Fls. )..L
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í00,0000 LATA I -- l:l
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200,0000 PAcorE I 
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800,0000 CARTELA | -- I .-= 
|
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soLrcrTAÇÃo DE coTAÇÃO OE PREÇO No 20190214001
PaÉ Pag.: 4

Emitida em : 1410212019
o Municipalde ltaituba

reíeatura Nrun jcipal de ltaituba

apresenlando 9@u de fiaÍuQçáo têl que lhe peÍmita supoftar a
nanipulação e o lranspotTe- Embalagen: saco/as llpo \ede". Píaduto

040985 BISCOITO DE AGUA E SAL

BlacolTo oE ÁGUA E sAL - Especificaçáa: Embalagen tripla.
conlendo no mlnino 400 g, coífi identificaçáo do pÍoduto, marca do
fabicanle, WZo de validade, DÉ-so ltquido e ale acoído com a Resoluçào
12nO dê Comissáo Nêcional de Nomas e Padrões paÍa Alinentos -

800,0000 PAcoTE

011691 BiSCO|ÍO TtPO t\,'tAtsENA 800,0000 PACoTE

Eiscoilo li@ maisena - Especiíicaçáo: Embalagen com mlnima de 4009,
coô dados de idenliíicaçáo do ptoduto, marca do fabricanle, prazo de
validade, peso llquido e de acoÍdo com a Resoluçào 12,/78 da Comissão
Nacionalde Nornas e Padúes para Alimentos -CNNPA.

040986 BOLO COt\,l COBERTURA 300,0000 0urLo
Bolo, cleveá seí íeilo de íainha de trigo especial, eniquecidade con
ácido tólico, podendo set de laranja, nilho, cenouía e fiesclado coh
achocolalado; coífi cobeíurc ou íecheio e aleveré seí embalado eín
sacnla plásfca tansparcnle, apresenlanclo peso, dalê de valtdade
canlome deterfiihêçào da ANVISA.

012311 BROCOLTS 200,0000 QUrLo

ERocoLI§aprcsenlanclo gÍau de evolução complelo do lêhanho, aroma
e cot ptópria. Con auséhcia dê sujidades, parasilos e laryas, de acaído
coín a Resoluçéo 12neda CNNPA

013237 CAFE EM PO 250G

)AFE TARRADO E MOTDO C/2\OCR - Especificaçáo) Café totado e
moldo, embalagen plástica de 25o gramas, de píimeiê qualidade,
conlendo data de labíbaçáo e prazo de validêde, com selo de pureza da
Associêçàa Bíasileira da lndustia do Caié - ABIC

3000,0000 PAcoTE

o2Àú CALABRESA

CÀLÁ8RE§A Came sulna, goÍduíê su[na, camo mecanicanenle
sepaÍada de aves, égua, came hecanicamenle separada de sulno,
proleina de soja, sal, açucaí, Íumaça líquida, pinehtê veÍnelha, alho,
íeguladot de acidez lêctêlo de sódio , eslabilizante palisloÍalo de sóclio,
realçador de sabot glutafiato monossódico, antioxidanle eriloíbalo de
sódio, conseNanle nitito de sódio , coQnte natuÍalcarahelo lV e coQnle
natural camim de cochonilha Náo conlén gl(llen ContéÍ1 carne
nocanicanenle sepaÍacla de aves. Conlém came fiecanicanenle
separada de sulno.

300,0000 QUrLo t/. lto I

040987 CALDO DE CARNE CX COM 24 UND DE 19G.456G

CALDO OE CARNE, sal, gotdurc vegelal, amido, açúcat, água, alho,
cebola, cêrne bovina, pimenla veínelha, salsa, louto, gengibre, cúrcuma,
@alçadorcs de sdbat glutdmalo de sodio e inosnalo de sódio. ospessa.le
go,ia ,antana- corailes caramelo lll e uÍucun e atunaltzante NAO
CANTÉM GLÚTEN PODÉ CONTER SAJA, CAD.A CAN 24 UNúAdES dE
199 cada 4569

,{
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040988 CALDO DE GALINHA CX COM 24 UND DE 'I9G456

CALDO DE GALINHA Sal gordua vegetal, amido, açúcar, équa,
cúrcuna, salsa, cebola, alho, cêfie de galnha, pinenlalrêncê,
íealçadorcs de sabot glutamalode sódio e inosinalo de sódio espessanlê
goma xêntana- êranahzanles e coQnle caftmalo lll NAO CONTEM
3LúTEN coNTÉM oERtvADo DE soJA cai\a con 24 untdades de
199 cada.4569

150,0000 cAtxA

027972 CANELÂ EM PO 3OG

CANELÀ EM PO FRASCO COM 3AG

01O9O3 CARNE BOVINA PURÂ 800,0000 0ulLo

CARNE BOVINA PURA.Deverá tet aspecto firme, coívemelho vivo, sem
escuÍecinonlo ou manchês o odor cêÍacteilstico. Enlrogue en
tonperaluta de aé 7a C. A emhalagen pinária doveré ser saco plástica

tÊnspêrcnle, identificada com tótulo indicando o tipa de coie e peso

Linile de peso poí embalagen deverá ser de 05 (cinco) quilos. CARTES
ACEIÍOS: alcalra, caxáo nale, caxáo duto, lagaío, patinho, niolo dê
palela, músculo, ponla de peilo. Praduto Pereclvel

01O9OO CARNE BOVINA COM OSSO

CARNE AOVINA COM OSSO.DêVeíá let aspecto tiííne, caí vermelho
vivo, sefi escuíecimenlo ou manchas e odor caíacle slico. EnlÍegue em
tenperaluía de aé 7a C. A embalagen pináia deveíá set saco pléstba
IrahspaÍenle, identiticada com útulo indicahalo o llpo de corte e peso

Linile de peso par eÍnbalagen deveé ser de 05 (cinco) quilos CORIÉS
ACElfOSr cosle/a, costela nindinha. ponta de agulha, chambai

800,0000 0urLo

010901 CARNE BovtNA MoÍDA

,ARNE BOVINA Ma[DA.Deveré ter aspeclo lirme, cot veÍnelho vivo,

sen êscuíecinonto ou mênchas e odot caíàcte stico. Entegue em
lempeíalu? do alé 70 C. A enbalagen pimáia deverá set saco plástico

tansparcnle, idanliíicada con rÓlulo indhanclo o lipo do coíe e pêso-

Liúile de peso pot onbalagen cleverá ser de 05 (cinco) gulios. CORTES
ACETTOS: acén, pescoço, peixinho, músculo, palinho, coxão mole.

800,0000 QUILo ú 0

0:\- 3 Catchup Tradicional- 3909

Catchup Ííadicional- lngredientes: água, lomate, vinagÍo, açÚcat xa@pe

cle glicose de fiilho, sal, espessênles caúoxinetilcelulose sódica e gona
xantana, acidulante ácido cÍtico, cohseNadü ácida sóúico e

êrcnalizanle. Néo conlém gkiten. FÍasco con 390 g-

200,0000 FRASco

011697 CEBOLA EM CABEÇA

Cebala em cobeça - Especificaçáo: Branca, bulbo dê lananho nédio
con caÍaclerlslicas Ínlegías e de pimeia qualidade; isenlos de
s4iõades, mselos paras/as, /a/va§ e corpos eslrarhas aderidos à casca-

Náo deve êNesentar qualsquer /e§ões de origem flsica, nacânica ou
biológica-

500,0000 0ulLo í ,1. í?í

300,0000 QUILo I ?qo ,J- 770 
'

011703 CENOURÂ REGIONAL

'Cenaua egional - Especificaçáo: Apresentando gíau de naluração lal
que the pemita supodar a nanipulêçáo, o tanspade e a conseNêçáo em

{

200.0000 FRASco r I I

r l(.€s r Jg.g8o r

r tl-so ltl.0tt0 t
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FEIJÁO CARlOCA.Grupo 1 leijáo conum, c/asse cores, lrpo í
Embalagem polietileno transparenle com peso lÍquido de A1 kg

011711 FEIJÂO RAJADINHO TIPO ,I 300 0000 oLJtLo

Fetão rajêdinho liry 1 - Especificaçáo: leião rajadinho, lipa 1, novo,
constttuldo de gráos inteiros e sáos, com teot cle unidade náxina de
15ô/o, isento de mêleialleííaso, suiidades e mistura de oulías vaiedades
e esúcies, acondicionado êtu saco plástico de 1 quilo.

012308 FERIVIENTADO ACETICO DE VINHO AGRIM 5OOML 100.0000 FRASCo

FERMENTADO ACETICA DE VINHO AGRIM - Especificêçãô:
Embalagem, contendo 5A0d, con dados de idenlilicaçáo do produlo,
naÍca do fabdcênle, píazo de validade, peso llqutdo e de acaÍdo com a
Resolução 3A77 da Canissáo Naciohal de Noinas e Padrões paÍa
Alimentos -CNNPA.

O28O7O FERMENTO BIOLOGICO,FRESCO EM PASTA, 5OOg

FERMENTO BIOLOGICO,IrcSCO EM PAS7A,

01201,1 FERMENTO EI\,l PÓ PCT sOOG

Fermenlo en pó BIOLOGICA - Nl conlendo 50og

01O9O8 FILE DE PEIXE

30,0000 PACoTE 
I

30 0000 PAcoTE

400,0000 QUrLo

FILÉ DE PElXE.Peixe congelado com adiçào de égua de na náxino de
6%. Aspeclo ptóptio, não amaleddo e nen pegajosa. Enbalagem ,po
saco pláslico resislente e lêcrado, con rôlulo que identiiique: calegaÍia do
ptoduto, pÉzo ale validade, carinbo do seNiço de lnspeçáo, confaÍÍne a

legislação. CORTES ACEITOS douíada, pescada e filhole

013921 FILE IúIGNHON RÉGIONAL Boo,oooo ourLo t3,oo ,,tÚ./00

040992 FLOCOS DE ARROZ 500G

FLOCOS DE ARROZ 50oG - Es.É.ificaçáo : $e-cozido pacole d Soog

04\,] FLOCOS DE CERATS COMPOSTO 4009

300,0000 PAcoTE

200,0000 LATA

FLOCOS DE CERÁiS COMPOSIO - Especilicação : comQslo de 3

celeais: ligo aveia e cevada c/ 4(Ng a lala

300,0000 PACoÍE 
I01 1945 FLOCOS DE r\.4ILHO PRE'COZIDO

FLOCOS DE MILHA PRE.COZIDO PCT C/ SOOG

10.O1O9O7 FRÁNGO INTEIRO

FRANGO lNTElRO.Carne de Írango congelada. As.Éclo próprio, náo
anolecido e nen pegajosa, coí pÍóptiâ sern menchas esvetdoadas
cheio e sabot própio, com ausência de suiidades, parasüos e laNas
Efibalagen envallas en pláslico /esislenle ê lacíado con rólula que

idenliÍiqie: categoria do pÍodulo, prazo de valiclade, caimbo do SoNiço
de lnspeção, coníorme a legislaçá1. Píodulo Pereclvel

4000.0000 QUrLo ] 5o

.-4
,t4

A

t35'oo '/( ool 
'
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040994 GELATINA SABORES VARIADOS 85 G 100.0000 cAtxA ,.-.../.I
GELÁIINA SÁAORES yÁRIADOS 85 G - Éspecificaçáo : Píepara.lo eh
pó parc gelalina. Sabores: Morango, uva,franboesa, limáo, abacàxi- Na
enbalageh deveíá conteí exlemamente os daclos do idenlificaçáo, naclo
de preparo, pÍocedência, inlomações nutricionais, númerc de lote, dala
de fabticaçéo, data de validade e condições de armazenagem Validade
mlnima de 6 neses na dala de entrega

011777 GELO EIV] BARRA COM ,I8KG

GÉLO EM AARRA COM 18KG . PRODUZIDO COM ÁGUA POÍÁVEL
PORÉM NÁO INDICADO PARA CONSUMO DEVIDO AO MANUSEIO. É
INDICADO PARA CONSERVAçÃ,O OÉ PRODUTOS D/YERSO§ PÁRÁ
GELAR BEBIDAS, E EM D/YERSOS PROCESSOS /NDUSIR/A/S

2OOO,OOOO UNIDADE

o3bí41 coiabada Soog

Goiabêda - Especificaçáo: A natureza do pÍoduto, as insltuções paía

üepa@, conrysiçáo centesimê|. A data de tabicaçáo e a validade O
regislro do ótgáo conpetentê deve conslar na embalagon ou úlulo
Embalagem de 500 gramas.

IOO,OOOO LATA 
I

012309 INHAME BRANCO 100 0000 QUrLo

INHAME DE PRIMEIRA BRANCO .APRESENTANDO GRAU DE
MATURIDADE ÍAL QUE LHE PERMITA supoí a manpulaçáa, o
lÍanspoie e a conseNaçáo en condiçóes adequaclas paa o consuna,
Com auséncia de sujidades, parasilos e laNês, de êcordo con a
Resoluçáo 1 2n I d a CN N PA-

011751 LARÂNJA 800,0000 0ulLo

II'RANJA, lrulo de tananho nédio, con caíacterlslicas lnlegras e de
pihei? qualidade, limpo, maduro ho ponto de consuno imediala,
coloraçáo unifoÍme, p@dulo selecionado consislenle ao toque e isenlo de
paftes anassadas. Embalagem: saco/as

03 2 LEIÍE CONDENSADO 3959

LEITE CONDENSADO.lngredienles: leile intoüal e\ou leite êm pó, àçúcar
e lactose. Embalagem lipo Telía Pak com peso llquido de 395

2000,0000 LATA

040995 LETTE DE CÔCO 200 ml

LEITE OE CÔCO - Éspecncaçáo: Leito cle coco, conlendo no nínino 2Ao
fiL com idenlilicação do píodulo, fiarca clo Íabricante, datê de Íabicaçáo
e prczo de validade-

013236 LEITE EM PO INTEGRAL 2OOG PACOTE

LEITE EM PO INTEGRAL 20oG PCT - Especifrcaçáo: Leíte en pÓ

integal, enbalagem 200 gpnas, ambalagên plástica contendo a

idenlificaçáo do podllo, narca do Íêbicante, ptazo de validade edala de
fabdcaçáo.

6000,0000 PAcoTE

44
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040996 LIMÁO REGIONAL

LIMÃ) REGI?NAL - Especificaçáo: TiN conum com 70% de natunçáo
Sem danlícaçôes ísicaq casca integra. Com co/, sabat e aroha
carade slcos dâ espécie.

Pag.: 10

Emitida em : 1410212019

200,0000 0urLo

300.0000 QUILo

200,0000 PAcorE

300,0000 PAcoTE

e7í027977 Linguica toscana

Linguicê loscana. P@paÍada con came sulna e con<limenlos. Sen
pinonta, com aspacto normal,Fime, sem unidade, isenla de sujidades,
parasilas e laryas.Manltda en tenqêlura de íeligeração adequada. O
ptoduto não deveá apesentar a KG 300 supeilcie pegaiasê au de
cohsisÍência anoímaL Acondicionada em saco plástica alóxico con
validade mÍnimê de 6 fieses a contar da entrega, congelada

O1'^'9 MAÇÁ NACIONÂL

v MAÇA NAâoNAL.FT\o de lananho extía AA, com camcle sticas
lntognse de primeia qualida.le, \ímpo, coloração unÍorne, apresenlando
grau de naluÍação paQ consumo imediato ê que lhe pefinúa supaíar a
manipulação e o transpotle. Náo deve aprcsenlar qualsquer /es6es dê
oigen flsica, necânica ou biolóqica. Enbalagem: cauas plàslicas.
Píodulo Pereclvel

027978 I\,IACARRÁO PARÂ LASANHA -5OOg

MACARRA, PARA LASANHA - Especiflcaçáo: Macatão pàrc lasanha,
contendo no nlnimo 5O0 granas coín idenlllcaçáo clo ptocJuto, marca clo
fabricante, dala de labriaaçéo e prazo de validacle.

010873 MACARRÁO TIPO ESPAGUETE

MA,ARRÃO ÍlPO EsPAGUETE,produto náo fernentada obtido pelo
anassamenta necânica de fainha de trigo cornum o/ou séínola/semolina.
Fabricados a padir de ma!éias prímas sás e limpas, /seí,las de fialénãs
lenosâs, paÉsÍos e laNas. Embalàgen de palielileno transparenla de
5AOg:

012302 Macarrao tipo pârafuso colorldo pct 5009

MA'ARRÀ, TlPo PARAFUS? )OLORIDO: Éspecificaçéo: Massa seca
\r co., ovos, êcondicionado em embalagem tênspaíente inlacla de 5009, a

etubalagem deveíé conteí exlenamente os dados de identificação,
procedéncía, informaçóes nulricionais, núneío de lole, dala de
fabricaçáo, data de validade e condições de afinàzenêgen.
Validade mlnina de 6 mesês /1á dêta cle enlroga

011760 MACAXEIRÂREGIONAL

'Macaxeha egional - Especificaçáo: Apêsentando üau de maluraçãa lal
quê lha permila supadar a nênipulaçáo, olíansqfte e a consetuaçáo en
condições adequadas para o consuno. Con ausência cle sujidades,
paíasilos e laNas, de acado con a Resalução 12na da CNNPA.'

200,0000 outLo I

027979 Maionese Cremosa 5509

Maionese Crenasa- Sacre 5509 ,. Conposta de água, óleo vegelal,
anido tnodificado, ovos pasteurizados, açúcar. vinagre, §al suco de

3OO,OOOO UNIDADE 
I

4OO,OOOO QU|LO I 
- 

I .-- 
|
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030047 POLPA DE FRUTA lks

POLPA DE FRUTA , SâbOTES

va i a dos. Ace rcla,goia ba,ma ng a. a baca xi, m a ncujê cu pu açu, pa ste urizad a,

cangelada, sen adiçáo cle corântes aíinciais e adilivos qulfiicos, sabot
caÍaclerlslico e dgradável. lsenla de: vêstí1io do descongelahento.
Acondicianada en onbalagem liansparcnle, peso llquido de 01 kg,

contendo na embalagen a identificaçáo do pÍoclulo conforme legislaçáo
validade níniína de 12 (doze) mêses, a contar da dala de enlrega

1000,0000 0urLo

011750 QUIABO 100,0000 QUILo

QUIABO, ltulo caracterlstico, Inleg@ e de pinein quâlidade, lrcsco de
colheila rccente, linry, caloraçáo uniÍome, apresentando 9ôu de
maluíaçáo lal qúo lhe peÍnila supotlar a nahipulação o o transpaíe.
Embalagon: sacolas lpo 'rede"-

03M9 Refrigerante 2lts,pct com 6unidades

Retigeftnle - Especilicaçáo: ReÍigeranle êftificial sabores Uvê, larania,
guaraná e coca, em F@sco 2 littos tipo pel, çonlendo cada pacole 06
unidades, Elabaâda con égua gaseificada, açúcai, suco naluÍal,
acidulantos, conseNadaí, corantes aftificiais, laíhzina e aroma sintélico
arüficial. Conlém caloiê, caÍboidralo e sódio, Religeranle Fabricêdo no
üasil. Bebida náo alcoólica.Embalagem pláslica, lÍênsparenle, de baà
quatidade, com açúcat en sua composiçáo, constando idenÍilicaçáa do
ptodulo, inclusive classinçaçáa e a haíca, nome e endeíeço doÍabricante
e a dala de Íabricaçáo, validacle nlnima 6 meses.

500,0000 PAcorE

011770 REPOLHO BRÂNCO

'Repolho bênca - Éspocificaçáo: Aptesentando grau de natuôção tal
que lhe permila su.Édaí a manipulaçáo, o transpotle e a conseNaçáo en
condições adequadas para o consumo. Con êuséncia de sujidatles,
parasilos elar,/as, de acordo cam a Resolução 12nBda CNNPA'

400,0000 oulLo 
I AJ.o /,ru

O3OO3O BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 4OOG

BISCaITO DOCE. do tipo rosquinha, Maià ou naisena, no saboÍ leile,
coco ou chocolale, obtitlo pela mistuQ de fainha(s), amido(s) e ou fécula
(s) com outros ingredientes surmelldos a processos de anassanenta e

cocção, lermehtados au não. O biscoito deveré set fabicado a padtr de
ma!éias pinas sãs e /rDpas, seÍão rcjeitados biscolas n1êl cozidas,\- queimados, náo podendo apresentar excesso de dureza e nen se
apresentat quebradiço. Oupla enbalagen prtnéna de polielileno, com
capacidade paÊ 4009 ;

800,0000 PACoÍE

028065 SAL GROSSO TÉMPERADO

SÁL GROSSO TEMPERADO, Sal, orégano. coehlro. salsa. tomlho e
pinenta vernetha NAo coNTÉM GLÚTEN

'100,0000 QUrLo I

030261 sAL MolDo E toDADo.

sAL MolDo E loDADo.clorcto de sódio, iodato de polás§io e

antiufieclante. Embalagen en plástico de polietileno con capacidade

NÍa 1 k9.

100,0000 0ulLo

300.0000 PAcoTE028066 Salsicha tipo hordog PCT 5 KG

*

,.^
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Salsicha lipo hol-dog de primeha qualidêde constlulda de carne bovina e
de aves. Resíiacla, cam condinenlos liluradas e cozidos Acondicianada
em Sislena cty-avac, con validade nlnima cle 6 (seis) neses a conlar da
dala de enlrega pesanclo apíoxinadanenle 50 9 por unidacle- Pacole cam
5 kg. En caixa de papelão com especiticações de acorda cofi a
legislaçáo vigente-

012014 SELETA DE LEGUMES

SELETA DE LEGUMES " Especifrcaçáa: em conseNâ, enbalagem
contenlo no nlnino 2809, com identilicação do ptoduto, Maraa do
fabncanle, da!ê de labicaçáo <le prazo de validade

800,0000 LATA

030050 Suco em garrafa (natural) sabores diversos cil 500m1

Suca en gaÍaÍa (nêtural) sabores divorsas c/ 500n1

O'\-,7 SUCO EM PÔ SABOR VARIADOS C)U1sPCT DE 45G

suco EM pó sABoR vARtADos cx/l,PCT DE 45G

041375 TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL-3009

2OOO,OOOO GARRAFA 
I

600,0000 cAlxA

600,0000 PorE

TEMPERO COMPLETO TRADICIANAL-SaI alho, caentrc, pinenta da
rcino, huro, caminho, pimenta, cúrc|ma. Embalagem en os palieslieno
con lampa ê vedaçáo aluninizada, com peso liquido de 3o0g

012038 TEMPERO COMPLETO . SABORES VARIADOS

TEMPERO COMPLEÍO, produto üepaQclo à base da alho, sà, e
êspec/ar'as, com ol,l s6m adiçáo ale pinenta-Pacole de 609, conlendo 12

sachés de 59.

013740 TOIIIATE REGIONAL 300,0000 QUILo

028068 Tor.ada Levemente Salgadas- 320 gramas

Tonada Levenenle Sêlqadas, cíocanle e leves, Pacate cam 320 qíanas

012305 UVA TIPO ITALIANA

1000.0000 PACoTE I

400,0000 0urLo

UVA DE PRIMEIRA TIPO ITALIANA

028069 VINAGRE - 900 ml

VINAGRE - Especlficação: Vinagre do lipo branco, conlendo no nlnino
900 nl, com idonlilicaçáo do ptoduto, narca do fabricanle, dala de
fabicaçáo e prazo dê valiclade.

soLtctrAÇÃo DE corAçÀo DE pREÇo No 20190214001

300,0000 PAoOTE I .-.-. | .-= 
|

rTos t.!, tt9 ,

200,0000 FRASco I 
- 

I 
- 

I

í
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Proponente: J. J. S. DE SOUSA-i.4E

Endsreço: LAURO FIGUEIR DE MENDONÇA,18

Bairro : BELA VISTA Cidade : ltâituba

CNPJ / MF: 24.517 j2810001-95 lnsc. Estadual :

UF:PA

Condições de pagamento : 3e 2,/t Valor das mercadorias :

lmpostos;

Descontos :

Valor do pedido :

R$

R$

R$

R$

oo
validade da proposta , 6O oias

Prazodeêntrêga : O 1 oias

-/aK r/5a,2

ê -íé .+ é c/l/{ 2 ,í?é 4é-

o^t.J0rt/d//4 5 aÍ_

" "'2i.grlT':ÍzE/o oo 1.9 t,i*"lEJ.gllià.,I8 -

r- '*Í:ffi.'"1;"; J

.A

Vatorporextenso:Cít/il é <é7é4,'re r: r''zrA z z///é' '
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PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOL|CITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO No 20190214001, emitida em
14 de Fevereiro de 20í 9, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

J S OE §OUSA.ME

ENdO"çO I LAURO FJGUE'RÁ DE MEI\DONçA,18 lã
Batío: BELÁV|5TA CidEdê: tÉ,I.bê 4 4.512,1?f,t000r.9í

, 
i§*Et"PJ:â-,rEr.ar. dr Jahà . â.ta Vlrt

lllrtlb. - P.ra J

CNPJ / MF i 24 517 128/0001-95 lnsc. Estadual

t-,^,9/,4/r/Z
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Emitida em : 1410212019
o i,ilunicipal de ltaituba

refeitura Munícipal de ltaituba

Proponente: JoNALDO P. RODRTGUES EtRELt-irE

Endereçg : kav sexta ,331-A

Bairro: FLORESTA Cidade: ttaituba

cEP : 6818.1430

CNPJ / MF i 26.541.19410001-26 lnsc. Estadual : 155433326

UF: PA

O(A) Prefeitura Municipal de ltaituba, solicita que seja Íornecido os preços unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo especiflcado(s), para fins de levantamento preliminar de preÇos e verificação da modalidade
de licitaçâo cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de
r-:ompras/seryiÇos, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s),

ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) PreÍeitura Municipal de ltaituba.

Itaitubâ, 14 de Fevereiro de 2019 DE AGUIAR
onsável

Código DesÇriçào Qtd Unidade Preço Unit (R$) Preço Íotal (R$)

040974 ABACAXT 800,0000 UNTDADE 
I

Ll

ABACAXI - EspeciÍicação: Tipo peíola cam 70% de maluraçáo, sen
daníticações Í/s,bas, cascô integra. Peso par unidade de
ê pÍoi ín acl ane nle 1, 3kg.

040975 ABOBORA REGIONAL,

ASOBORA REGIONAL - Especificaçâo: TiN caolboliá. sadias, ,roscas,
sen danificaçóes Íisicas, casca integía. /serla de subslárrclas lerrosas,
sujidados, parasilas, latuas, folhas, resídüos de defensivas agíiçolas,
oc,or e sabar eslíanho.

300,0000 ourlo 
I c

040976 ACHOCOLATADO EM PÓ 4OOG,

AcHocOLAÍADo ÉM PÓ 4ooc - Especiíicaçáa: Chacolale en pô,
canlendo na mlnino 400 grêfias con tdentificaçáo do produto, naÍca do
fabricanle, data de fabticêçéo e pazo cle validade.

400 0000 PAcoTE
.l qq€

040977 ACÚCAR CRISTALIZADO,

ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA - Aç{,car Cristal de oigeh
vegetal, conslluÍdo lundamenlalmenle Nt sacarose de cana -de
-açiicar. Aspecto: sólido com cislais beh definidos. Cor bnnca (paÍa o
açúcêr cnslêl bíancq. Adq e sabot púpno do ptodulo. Embalagem
inlacta de 5 kg, na enbalagêm deveÍá conslat data da Íabricaçáo clata de
validade e núnero do late do pradulo Validade nlnima de 6 meses na
dala da enlrcga.

4000,0000 QUrLo clt o

o040978 ADOÇANTE DrETÉT|CO-1 oorvr- 60,0000 FRASCo

á
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ADOÇANTE DIETÉTICO Llquida cle ljo ínl, ingredienÍes, água, sorbilot,
edulcoÍantes atlilhiais ciclamato de sódio, e sacaina sôclica,
canseNanles, ácido benzobo, netilpaúena. Ehbalagem cle 100 ml

040979 ÁGUA MINERAL EM COPO 2OO ML,

ÁcUA MINERAL ÉM COqO 2oo ML - Especiíicação: Água nineral
Acondicbnada en copos de 200 nl. Com impÉ-ssáo do none do
fabicênle, registro no MinistéÍio da Sàúde e validade do ptoduto náo
inÍeriar a 11 meses, conÍados da dala alo recebínenta cletinitivo.
Enbalagen: ca*a canlendo 48 copos.

O4O98O ÁGUA MINERÂL SEM GAS 3OO IilL PCT 24 UND

3000,0000 PACoTE

4500,0000 PAcoTE

600.oooo GAúo

Pag.i 2

Emitida em : 1410212019

o 175 U

23.7,

5

ÁGUA MTNERAL SEM GÁS soo ML pcT 24 LJND - Especincaçáo: Água
nineÍal Acohdicianada em gaÍafas de 300 nl Con inpressão do nane
da fabricênÍe, registro no Minis!étia da Saúde e validade do prcduta náo
inlerior a 11 meses, canladas da dalê do recebinenlo definilivo.

Alkce regianal - EswificaÇáa. En pé, apresentanclo gnu de evoluçáo
conplelo do tamanho, aÍoma e car prôpriê. Con ausência de sujidades.
paêsilos e laÍvas, de acodo com a Resoluçàa 12/78 da CNNPA

500,0000 MAÇos

300,0000 0ulLo 7

35o,oooo cArxA I A. Ç o J2'1

300,0000 0ulLo ?c t'a lt

800,0000 0urLo 4,lo I 3.d8qoe

o4o981 ÁGUA MTNERAL-GAúo 20 L

Água nineral, Galáo 20 L Nalurat, üislatina, etnbalagen ale ptéstico,
dentÍo clês Egras de comercializaçáo

01 1685 ALFACE REGIONAL

ao

040982 ALHO

013242 ARROZ BRANCO TIPO 1

ALHO - EspeciÍicaçéo : bulbo de lênanha nédio, con çaraclerlslicas
InlegÍês e de rimeira qualldade isenlos de sujidades, iasetos, paras/Ías,
lavas e corpos eslrcnhos adeidos á cáscê. Náo deve apresenlar
quêisqueÍ lesões de origem Ílsica, mecánicê ou biológha.

APRESUNTADO FATIADO Ptoduto de boê qualidade fatiado en
efibalagen bandeja de isopot com pláslico, devidâmenle idenliítcado
con narca do prcdula, peso e llala de validade e regislro no SIF o! IMA

Õa

OJL83 At\.4rDO DE t\flLHO 200G

AMIDO DE MILHO 200G - EspecíÍicaçáo: Etubalagem con 200 g, con
dados de idenliÍbaçáo do p@duto, marca do fabticante, dê!ê de
fabricaçáo, píazo de validade, peso liquido e de acordo com a Resoluçáo
12,/78 da Canisséa Nacional de Notmas e Padrões para Alinenlos -

027964 APRESUNIADO FATIADO

ARROZ BRANCO TIPO 1 - Especificaçáo: Enbalagem cantendo 1 kg,
con daclos de idenlficêçáo do praduto, marca do Íabàcanle, dala de
fabricaçáo, pnzo de validêdê, peso líquido e de acordo cam a Resaluçéo
12n8 da Comissáo Nacional de Noínas e Pad(õos para Alinenlos -

4
á

1 9.t í a 18 Soqel

t Z.tA 1J.25o,ca1

5(.
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145 ôc012300 AVEIA CEVADA EM FLOCOS FINOS 4509

AVEIA CEVADA ÉM FLOCOS F/NOS 4509

012301 AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS 450 g

AVEIA TNTEARAL EM FLOCOS 4?,o I
040984 AZEITE DE DENDÊ 2OO MI

AEITE DE DÉNDÊ: Azeite de dendé. coôlendo no níhiúo 2Oo ínl, con
identiÍicaçáo do píocluto, narca cto Íabicante, dala de fabricaçáo e prazo
de valiclacle.

100 0000 LATA

100,0000 LATA 
I \e .9 o t1.25o,oo I

300 0000 FRASco L 35a,oc

027966 AZEITE DE OLIVA 500 ml 100.0000 FRAsco lgs ao
AZEITE OE OLIVA - Especificação: Azeile de oliva, contendo no nlnnno
500 nl, can idenlificaçáo da pÍodulo, marca do fabricanle, dala de
labicação e praza clo validade.

027965 AZEITONA VERDE 3OOG 100 0000 vrDRo \. ín I

AZEITONA VERDE - Esryclicaçáo: Azeitona Vede, en conseNa,
enbalagen canlendo 3409-en vidío, con idenlílícação clo ptodulo, maÍcê
do íabricanle, dala cle labicêçào e prazo de validacle

O3OOOO BANANA PRATA REGIONAL,

BANANA PRATA REGIONAL - Especificaçáo: Tipo pQla can 70o/o de
fialurêçáo, sem danificações llsicas, cascê integra. lserlá de suàslárclas
le,7osas, sujidades, arasilas, /â/vas, reslduos de defensivos agrícolas,
odor e sabot estranho. Peso por unldaalo de aproxifiadamente 10og

(

1000,0000 QUILo H-^»o 4.loo

011693 BATATA LAVADA 600,0000 QUrLo 6,ío
Balata lavada - EspeciÍhação: Apresehtando grcu cle nalu@çáo tal que
lhe peÍmjlê supotlat a nanipulaçáa, o tanspoÍe e a conseNaçáo em
condiçAes adequadas paÍê a cansuna Cam auséncia de sujidados,
pansitos e laNas, de acodo com a Resolução 12nA da CNNPA.

012307 BATATA PÂLHA sOOG 200,0000 PAcorE t_l
BAÍAÍA LAVADA - Especificaçáo : apresentando grau de maluraçàa lal
que lhe permila supaftar a nanipulaçáo, o lransporte e a canseNação en
condiçóes adequadas para o consuno. Con àuséncia de suiidades,
parcsilos e lavas, de êcaÍdo cam a Resoluçáo 12nA da CNNPA

012142 BEBIDA LACTEA FERIUENTADA

Bebida láclea ÍeíÍnentada de polpa de tutas - inlagíal con yogui e polpê

de ftutas, resfiada - cadela con 6 und (1a0O 6009 a bandeia

010897 BETERRABA

BETERRABA.RaIZ caÍacteÍlslica, extê AA, Inlegrc e dê pineia
qualidade, fresco de colheila reconle, lirnpo, colorcçáô unitorme

300,0000 QurLo I \a.Ço 3.45qoa,

( r

A

Boo,oooo cARTELA t I {n y€.9O)roo
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epresenlando gQu de matuíaçào lêl que lhê reímla supotlat ê
nanipulaçáo e o lranspotle. Embalagem: saco/as ll;m ,íede' produto

040985 BISCO O DE ÁGUA E SAL

BISCOITO DE ÁGUÁ E SÁr - Especificaçáo : Embatagem tripta,
contendo no mtnino 400 9, com idenliticaçáo da prcctuto, narca da
tabricanle, prazo de validade, peso ttquido e de acodo can a Resotuçáo
12/78 da Caínissáo NacÍonal de Nomas e Padúes para Atiínentos -

800,0000 PAcorE 
I r.< q

'4 
tqa

1

011691 BISCOITO TIPO i'AISENA 800,0000 PAcorE 
I í.í o 4q (--) o

Biscoilo lipo naisena - Especificaçáo: Ehbàlagen con mínino dê 4OOg,
coh dados cle identificaçéo do produto, nêrca do labicanle, üazo de
valtdade, peso líqutdo e de êcordo com a Resotuçáo 12n8 da Conissáo
Nacionalde Normase Paclúes paía Alimentas - CNNPA

040986 BOLO COIV COBERTURA 300.0000 0ulLo t a),0o
Bolo, deverá seí teilo de tainha de ligo especial, eniquecidacle con
ácido Íólico, podendo set de lamnja. milho. cenouía e nesctaclo coín
achocolatado; con cobeíturc ou rccheio e deveá ser enbalado en
sacala plástica lranspaíenle, apresentanclo rr-so, data de validade
conlaÍme delerninaçáo dê ANVISA.

012311 BROCOLTS 200.0000 QUtLo

ERocol/S-apreserlar,do grau de evolugáa completo do lananho, arona
e caí própria. Com auséncia de sujidacles, pa,asilos e laNas, de acatdo
coú a Resoluçáo 1Z?8 da CNNPA

013237 CAFE EtV PO 250G

)AFE TORRADO E MOIDO CaSOGR - Especificaçáa: Café toííado e
noldo, enbalâgem pláslba de 25O qQfias, de primeira qualidade,
canlendo data de fabricaçáo e praza de validade, com selo de pureza da
Associação Brasileiê da lnduslria do Café - ABIC

3000,0000 PAcorE t 4;o r D. 50C.

027967 CALABRESA 300 0000 QUILo o S sso
CÁLÁ8RESÁ Came sulna, gotdua sulna, cane necanicamente
sepêrada de aves, águê, carne mecanicamenle separada de suÍno,
prolelna de soja, sal, açucaí, tumaça líquida, pimenla veímelha, alha,
reguladot de aciclez lactato de sódio , estabilizanle polisfofalo de sódio,
realçadot de sabaÍ glulanalo nonossódico, anlioxidante erilorbato de
sódio, conseNante nitrito de sódio , corênle hatural caramelo lV e carcnle
nalural cêrmin de cochonilha Não cantén glúlen. Conlén cane
necanicamenle separada cle aves Cantém cane mecanicêmenle

040987 CALDO DE CARNE CX COM 24 UND DE 19G-456G

CALDO DE CARNE, sal, gaÍduía vegelal, ênido, êçúcêr, água, alho,
cebola, came boyina, pimenla veímelha, salsa, louío, geôlibÍe, cúrcuna,
rcalçadares de sabotglulanêlo de sóclo e inasinalo de sódio. espessan,e
gamê xên?na_ ca?nes cdenelo lll e urucum o aíamêljzante. NAO
CONTEM GLUTLN PODE CONTER SOJA. Caira can 24 undaoes de
199 cada 4569

150,0000 cAtxA \cr 1 Ot)

,{

É
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040988 CALDO DE GALINHA CX COI\,I24 UND DE 19G.456 150,0000 cArxA

CALDO DE GALINHA Sal, qordura vegetal, êi1ido, açúcàr, égua,
cúrcuna, sêlsa, cebola, alho, came de galinha, pimenla-branca,
realçadores cle sabaÍ glulanalo cle sódo e inosnalo de sód/o, espessante
goma xantana, aÍomaltzênles e coQnle caramelo lll. NAo coNTÊM
GLATEN CONTÊM DERIVADO DÉ SOJA CaHa cam 24 undades de
199 cada.4569

027972 CANELÂ EI\,l PO 3OG 200,0000 FRAsco ó.so 1.1c» a\)
CANELA EM PO FRASCA COM 3OG

01O9O3 CARNE BOVINA PURA 800.0000 QUrLo 9-í. 4 to o.tt00
CARNE BOVINA PURA.Deverá let aspecta flme, cor vernelho vivo, sefi
escurecimento ou manchas e odoÍ cêGcle slico- Enlreguo em
lemperalura de alé 70 C. A efibalêgem ptináia aleveÍá ser saco pláslico
transparcnle, idenlificada êom rótulo indicando o lipo de coÍte e peso
Limile de pesa por embalagen deverá seí cle oS (cinco) quilos. CARTES
ACEITAS: alcalra, coxéo mole, coxão cluro, lagarlo, palinha, miolo da
palela, núsculo, ponta de peilo. Produlo PerecÍvel

O1O9OO CARNE BOVINA COM OSSO 800,0000 QUrLo

CARNE EOVINA COM OSSO.Deverá tet aspeclo íirme, cor vernelho
vivo, sen escurecimenta ou nênchês e odot caÍacteÍíslico. Enlregue em
lenpeÍatura de alé 70 C. A enlbêlêgem pimáia aleverá ser saco plásÍico
transparenle, idenlificadê con Íótulo inclicahdo a fpo de caie e peso-
Linite de peso pgt embalagen deveré ser de AS Ginco., gu,/os. CORÍES
ÁCElfOS: cosle/a, coslela mindinha, ponla de agulha, chambai.

16, 4J tt010901 CARNE BovtNA MoÍDA

CARNE BovtNA MOIDA.DêVeÍé ter aspecto firne, cat veíínelho vivo,
sen escurccimenlo ou fianchas e odot caraclelifico. Entregue en
tenperalura de até 70 C. A efibalagen pimária deverá set saco pláslca
lênsparcnte, tdentiflcada con tótulo indicando o tipo de cofte e peso

Linile da peso par embêlagetu deveá ser de 05 (cinco) quilos. CORTES
ACÉITOS: acén, pescoço, peixinho, músculo, palinho, coxão nale

800,0000 0utLo í) /()

d>ê23 Catchup Tradicional- 39Og

Catchup Tíadicional- lngredknles: água, tomale, vinagre, açÚcar, xarope
de gficose de milho, sal, espessântes cêrboxinelilcelulose sódicê e gona
xântana. acidulante ácido cítííco, conseNadot éctdo sôrbico e
atunatizanle. Náo contém glúlen. Fâsco con 390 g

200,0000 FRASco '(.so o)

011697 CEBOLA EM CAEEÇA

Cebola en cabeça - Especificação: Bnnca, bulbo de tamanha nédio,
con caíacteÍlsticas Inlegras e de pimeha qualidacle; isenlos de

sujiclacles, inselos, pêrasilas, /arvas e colpos e§lran,ios aderdos á casca
Néo deve apresenlaí qualsquer /esóes dê oÍilen fÍsica, mecántca ou

s00,0000 0ulLo

300,0000 QUILo o011703 CENOURA REGIONAL

"Cenoura regional - Especificaçáo: Apresehtanclo grau da úalurâção lal
que lhe pemila suqiaí a manipulação, o tíanspotlo e a cohseNação em

?/"6
á

t-\í fn tJ.3J5,o-.:1

t !,6.,:a /3.Sao,ot)
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condições adequêdas pêra oconsuno. Com ausência de sujidades,
paftsilos e lavas, cle acordo com a Rosoluçáo 12n8 da CNNPA '

40q030037 Ce.eal infantil 4009

Careal inlanlíl saboi êítoz e ililho - EspaciÍicaçáo: lata com 4009,
conplemenlo alinentar, Nra cÍiança a parü do e mês com vilahhas e
Íeno sahot anoz o nilho.

100,0000 LATA

011696 CHÁ SABORES DIVERSOS loo ao200,0000 cAtxA

Cl,á saôores drversos - caixa can 20 g contenda 10 sachés cada caixa,
sêbores: canomilê, hodelá, eNê doce, nêçá.

04OS89 CHEIRO VERDE REGIONAL c500,0000 MAÇos

HEIRO VERDE REGIONAL - Especiticaçáo: coentro e cebolinha

3s,Ça 7 ?ao,o017246 CHOCOLATE GRANULADO 400,0000 PAcoTE 
I

chocolale granulado. Píeparado com Cacau eín pó, ôçúcar e anido de
milho podendo seÍ ac cianado Leita e oulras subsláncias. Validade
mlnima de 11 meses a Co,lar da data de enlrega. O ptoclulo será
ehbaiado en saco Plástbo transparehte, atóxico, resislenle,
hernelicanente Vedado, peso 5009.

012303 CHUCHU 200.0000 QUILo o P co
CHUCHU: Apíesonlando gÍau de MATURIDADE lêl que lhe peÍnila
su$darc nanipulaçáo o Íransporle e a conseNação en condiçoes
adequadas paía consuno. Cofi auséncia de su/idâdes, párasilos e
laNas, de acordo cofi a Resoluçáo 12n8 da CNNPA.

030035 COCO RALADO 1009 800.0000 PAcorE

COCO RAADo.lngredientes: coco ralado, açúcat, sal, unectanles e
corse/vartes Teot de lipldio mlnino de 3OoÁ e sacaíose adc,anacld de
náxno 30o/o Umtdo e adoçado Enbalagen dáslca lermossoidada cam
peso de 10og-

030033 Colorau em pó - 5009

Colohu en pó - Especlticação: con<linenlo de cot avernelhada a base
de un ou fiêis espéc,ies vegelâis, sen<lo uma delas o unJcun.
Caíaçbíl§icas: pó fino. Enbalagen: saco pléslico lÍanspaÊnle, termos
soldado. com capacidade paft 50AG

200,0000 PAcorE .+o (\ ü0

011706 COUVE REGIONAL 500 0000 MAÇos ) ttq5 o
'Couve rcgianal - Especificaçáa: Aprcsenlando grau de evalução
conplelo do tananho, aÍana g cor ptôpria. Conausência de sujidades,
parasitas e laNas, de acordo com a Resoluçào 12/78 da CNNPA'

400,0000 QUrLo012306 COUVE FLOR

COUVE FLOR Aprcsenlando grau do evolução condeto do tananha,

í

-/<\
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O10866 CREfu]E DE LEITE

011710 FARINHA DE I\,IANDIOCA AI\4ARELA

O,I2OOB FEIJAO CARIOCA

soLrcrrAÇÃo DE corAçÃo DE pREÇo No 20190214001

aroma e cor própia. Con auséncia de sujiclades, páras/'los e /arvaq de
acodo cam a Resoluçàa 12/78 da CNNPA.
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040990 COGUI\,IELO vidro c/ 2009

COGUMELO vidro d 2009, conposiçáo: Cogumeto, água, sale regulador
de acidez ácido cltÍico. Enbalagem cgnlendo idehtiticaçáo do pfoctuta,
ínêrca do Íabticanle, prazo cle validade e peso llquiclo cle âcotda con
RDC no 40 - ANVISA.

ioo,oooo vrDRo t {o 5O I

030038 Ervilha 2009

ENilha - etn lald, produlo con eNilhês previamonle debulhadas,
envazadas e píé4ozidas em llquialos de cobeãura aproptiada, subnetidê
a processo tecnológico adequado anles ou depois hernelicanente
fechado. A enbêlagen em lala recravada e esterilizada de 2OOg,
conlendo os clados de identiíicação e procedéncia, informações
nutricionais, númeío do lote, datê de validacle, quantidade da produto
Validade nínina de 06 meses paíida dala de entrega.

011948 EXTRATO DE TOMAÍE

CREMÉ DE LEITE TRAOICIONAL - Especilicaçáo : Con no nlnina 2OO
granas Can dados cle idenllicaçáo do proclulo, maíca do labncante
prazo da vêlidade e pêso llquklo. O pÍodulo deverá ler registro na
Ministério da Agicultura dou Minisléio da Saúde.

EXTRATO DE TOMATE Especitícação: Concentrado. Émbalagen com
320 nL com identificaçáo do ptocluto, narcê clo fabicante, praza de
validade e peso llquido. A produlo deverá let regislro no Minlstério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

300.0000 LAIA

200 0000 LATA
q80 üc

300,0000 QUILo \2.ço 3 lso

13w

2000.0000 cAtxA

200,0000 0ulLo

300.0000 0utLo

300.0000 QUrLo

r -3. 13 t|441,0c,

\ çso

Produlo abÍdo dos p/ocessos de nlar e lonar a mandioca Ftna, seca,
anaÍela, isenta de naléda teííosa, lungos ou parasilas e livíe de unidade
e hagmenlos eslranhos. Enbalagen prilrár'âr sacos p/ásr'cos
lÍansparentes de 1kg.

011713 FARINHA DE TR'GO C/FERMENTO

FARINHA DE TRIGO:lngrcdientes: Íainha de tigo enííquecidê con íerrc
e ácido fôlbo, sal. Ehbalagem dàstíca ti@ leítosa con capacidade para 1

kg

011714 FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO

'Faihha de líigo s/ leímehto - Espectficaçáo: Enbalêgen conlendo A1
Kg, cam dados de idenlilicaçáo do produto,narca cto fabicante prazo de
validade e pêso liquiclo, de acorclo coh à Poíaia 3UEA - Anvisa e
Paíanê 74n4 do MS/SNVS."

-{ 3 o,ü
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FEIJÁO CARlOCA.Crupo Í feião conun, classe cores, lipo 1

Enbêlagem palietileno transpaíenle com pêso llquiclo de Ol k9.

011711 FEUÃo RAJAD|NHo Ttpo 1 300,0000 QUtLo

Paá

overno l\4unicipal de ltaituba
itura Municipal de ltaituba

012308 FERIV1ENTADO ACETICO DE VINHO AGRII\,4 5OOI\,11

Feiáa rajatlinho tipa I - Especificação: ieijáo ratadinho, llpo 1, novo,
conslíluldo de gÍãos inleiros ê sàos, com leor de unidade méxima de
15%, isenlo de nateialteÍoso, sujidades e nlistura cle oulôs vanedades
e espécies, acandicianado en saco plásÍho de 1 quilo.

Pag.i 8

Emitida em : 1410212019

q 50

100,0000 FRAsco

3o,oooo PAcorE I 9,í 1o 7ts

FERMÉNÍADO ACETICO DE VINHO AGRIM - Esrycificação :
Embalagem, contendo 500m1, con dados de identificaçáo do produto,
maÍca do fabricante, prazo de vêlidacle, peso líquido e de àcoÍdo con ê
Resolução 38177 da Comissáo Nacional de Nornas e Padrõês para
Alimentos -CNNPA.

FRANGO INTEIRO Came de ííango congelada. Aspecto própria, não
amolecido e nen pegajosa, cor púpíia setu nênchas esverdeadês,
cheiro e sabor pópÍio, can ausência de sujiclades, pa,Esilos e /arvas
Embalagem envollas en pláslico íesistente e lêc6da, con rótulo que
lclenlLíique: calegoia do produto, prazo de validêde, cêrinbo do Seviça
de lnspeçéo, canforme a legislaçáo. PÍodulo Pereclvet

O28O7O FERMENTO BIOLOGICO,FRESCO EM PASTA, 5OOg

FERMENTO BIOLOGICO,|TSCo EM PASTA,

o12o'11 FERMENTo EM Pó Pcr sooc

Fermento en pó BIOLOGICO - pct contendo 5009

o1o9o8 FtLÉ DE PEtxE

FILÉ DE PÉtxE-Peixe congelaclo con adiçáo de água de no náxina de
6%. Aspeclo própno, não amolecialo e nen Ngajosa. Enbalagen lçg
sâco p/ásrco res/sterte e lacrado, cam rólulo que idenlifique: categaria do
pÍoduto, prazo de validade, caimbo clo Sevtço de lnspeçáo, coníorme a
legislação. CORTES ACEITOS: daurada, pescada efilhate.

013921 FILE MÍGNHON REGIONAL

040992 FLOCOS DE ARROZ 500G

FLOCOS DE ARROZ 5o0G - Éspecilicação : pB.ozido pacole c/ 5009

0ô,93 FLocos DE cERÂrs cot posTo 4009

FLOCOS DE CERAIS COMPOSTO - EspeciÍlcaçáo : conposta de 3
cereais: tigo aveia e cevada cJ 4OOg a lala

011945 FLOCOS DE i,4tLHO PRE-COZ|DO

FLACOS DE MILHO PRE"COZDA PCT C/ ,OOG

O109O7 FRANGO INTEIRO

4oo,oo0o ourLo 199.ço {13«

3o,oooo PAcorE I / Z. iA

200,0000 LAIA

300,0000 PAcoTE

4000,0000 aurLo

Ue,

675 o U

-,1

I
800,0000 0urLo .7 5, io
300,0000 PAcoTE ) \ç: 14'fu 0c
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040994 GELATINA SABORES VARIADOS 85 G íoo,oooo cArxA t Z. Ç r> t 35C .OO
GELÁIINA SÁ8ORES VÁRIADOS 85 G - Espêciíicaçáo : Píeparado en
pó para gelatina. Sabores: MoÍango, uva,kahboesa, linão, abacàxi. Na
enbalagen deveíá conler exlemanento os dactos de identificaçáo, nodo
de prêparo, píocedêncía, inloinações nuticionais, núnerc de lole, dala
do labicação, clàla de validade e condlçõês de armazenagen. Validade
mÍnina de 6 meses na data de entÍega

011777 GELO EM BARRA COM 18KG

cELo EM BARRA coM 1BKG - pRaDUztDo coM ÁGUA poÍÁvÉL
P)RÉM NÁo INDI3AD] PARA CoNsUMo DEvIDo Ao MANUSEI2 É
INDICADO PARA CANSERVAçAO DE PROOUÍOS D/YERSOS, PÀRA
GELARBEBIDAS, E EM D/YERSOS PROCESSOS /NDUSIR/Á'S

2OOO,OOOO UNIDADE 2N,io I
57 @

030041 Goiabada 5009

Goiabada - Especificêçáo: A nêtureza do pÍoclulo, as insttuções para
pepêtu, cofiposiçáo centesinal A data de fabicaçéo e a validade O
registro do óígáo compelenle deve constar na onbalagom ou rôlulo
Enbêlêqen de 5N gíanas.

100,0000 LÁTA \\Ço 1-tso ao

012309 INHAME BRANCO 100,0000 QUrLo 
I JE Çc 'l.o5o, çn

INHAME DE PRIMEIRA BRANCO -APRESENTANDO GRAU DE
MAÍURIDADE ÍAL QUE LHE PERMITA supoíar a manipulaçáo, o
transpode e a conseÚaçào eú condiçôes adequadas paÍa o consuna.
Con ausência de sujiclades, paíasitos e lêNês, de acoda com a
Resoluçáo 12f78 da CNNPA.

011751 LARANJA 800.0000 0utLo t4 ?fJ 0)
LARANJA, fruto de lamanho nédio, con cancterlslicas lntegías e de
primeira qualiclacle, limpo, ma<luto no ponta de consumo imedialo,
coloràção unifaÍme, produto selecianada consistente ao loque e isenlo de
panes amassadas. Efibalagemr saco/as

0ií42 LE|TE CONDENSADO 3959

LEITE CONDENSADO.lngredienles: leiíe inlegâle\ou leile êm pó, açúcat
e lactase. Embalagen ti.Ú Íelía Pak com peso llquido de 395.

2000.0000 LAÍA 4 çto 11\oao.

o4o99s LEtrE DE côco 2oo mt

LETTE DE COCO - E,peciÍicação: Leite de coco, conlando no rnÍnifio 2OO
nL coín iclenliíicaçáo do ptodulo, nêrcê clo labtbahte, data de labíicaçáo
e pÍazo de validade-

800,0000 FRASco

013236 LEITE EM PO INTEGRAL 2OOG PACOTÉ

LEITE EM PO INTEGRAL 200c PCT - Especificaçáo: Leite em pó
inlegÊ1, enbalagern 200 granês, ambalagon pléslica cantendo a
identilicaçáa do produto, marca do tabriçante, prazo cte vatidade e dala cle
labÍícaçéo.

6ooo,oooo PAcorE t 7, ía 115'p C,c ,l c
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040996 LIMÃO RÉGIONAL

LIMÃO REGIONAL - EspeciÍicaçáo: Tipo comum con 70% de maturação
Sen danilicaçóes ,/s,bas, cêsca integra. Com çor, saboÍ e arana
caracle slcos cla espécie.

027977 Linguica toscana

Línguica toscaha. Píepaíada con cama suÍna e condinenlos. Sem
pinenla, con aspeclo nomal,Ftme, sem unidêde, isehla de sujidades,
parasilas e lavas.Mantha en lempeíaluía ale rcÍíigoraçáo êdequada. O
pÍaduto náo deveÍá apresentât a KA 3O0 supeilcie pegajosa ou de
consislênciê anoÍrnal. Acondicionada en saco pláslico alóxica cam
validade mÍnina de 6 meses a contar da entrega, congelada.

q/09 irÂÇÂ NACIoNAL

MAÇÁ NACIONAL.FT\, cle tanaoho extía AA, con carêcte sticas
Integras e de pimeira qualidade, limpo, coloôçáo unifotme, êpresentanda
grau de maturaçáo para consuma imediato a que lhe pemila supotlar a
nanipulaçáo e o tÍahsporle. Náo deve apresentaÍ quaisquer /esÕes de
oÍigem flsba, mecánica ou biológica Enbalagem: caixas plásticas.
Ptoduto PeÍocível

027978 MACARRÁO PARA LASANHA -5OOg

MACARRAO PARA LASANHA - Especificaçáo: Macaríáo parc tasanha,
contenclo na nlnino 500 gÍamas com idenlifrcaçáo da produlo, marca clo
fabricante, dala de Íabricaçáa e pÊzo de validade.

010873 MACARRÁO IIPO ESPAGUETE

MACARRÁO T\PO ESPAGIJETÉ,Wd\Io não fementado obtido peto
anassanenlo necânico de tainha de lriga comum e/ou sühala/semahna.
Fêbicados a padi de nêlédas priúas sás e linpat iserias de malér;âs
te/.osas, paês,ilo§ e laNas. Enbalagen de polieÍileno transpaÍente de
5009;

01'302 Macar.ao tipo parafuso colorido pct 5009

\.2 MACARRÃO TIPO PARAFUSO COLORTDO: Especiticaçáo: Massa seca
can ovos, acondicionado em enbalagem tíanspaíenle inlacla de 5009, a
eínbalagem deverá canter extemânenle os dados de ictenÍiÍtcaçáo,
praceclência, inÍormaçóes nulicionais, número do tote, data de
Íavicaçáo, data do validade e candições cle aímazenêgem.
Validade mínima de 6 meses nê clêla de enlrega

011760 ÀIACAXEIRA REGIONAL

soLrcrTAçÃo oE coTAÇÃo DE pREço No 2o,t90214OO1

2oo.oooo ourLo I l8. i o
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Emitida em : 1410212019

3 oc

300,0000 0urLo 2í.ço 1.{5o,ot

400,0000 0urLo

2OO,OOOO PACOTE r -\ O.ío 9[a,rc

1000,0000 PAcoTE 
I

q, .so \ 4oo,c

300,0000 PACoTE 9 C50,0

200,0000 QUrLo 1.400 oc
'Macaxeia regional - Especificaçéo: Aprcsentando grau de maturaçáo têt
que lhe Nrmila supodat ê manipulaçáo, o!íanspoáe e a conseNagáo em
condições adequadas paÍa o consuno. Com ausêhciê de sujidades,
parasilos e lavas, de acorclo con a Resoluçáo 12n8dê CNNPA "

027979 l\raionese Cremosa 5509

Maionese Cremosa- Sacre 5509r ,. Conrysta de égua, óleo vegelat,
anido hodiíicado, ovos pasleuizados, açúcar, vinagíe, saí suco de

3oo,oooo uNroADE t I "A I
5sc oo

/

t Â,ía 1j "loo,oq
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soLtctTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO No 20190214001

040997 MA[4ÃO PAPAIA REGIONAL

MAMÃO PAPATA REGIONAL - EspeciÍicdção: Tipo comun com 70% cte
naluâçáo Sen danificaçóes flsicâs, casca integÍa. Con caÍ, sabor e
araína caracÍerlslicos da espécie.

040998 MANTEIGA COI\4 SAL

012186 I\TARGARINA CO[,lUl\,,l DE 500G

MARGARINA CAMUM DE 5OOG

030044 Massa de sopa 5009

Massa de sopa - Especificação: A base de fadnha de ligo, com ovos
Enbalagêm com no mlnino 500 g. con dados do tdenfincaçáo do
produlo, úarca do tabricênte, píazo de validade, peso llquiclo, de acardo
cam a Resoluçáo RDC 93n0A0 - Anvisa

lináo, conseNadol soÍbêto de potássio, eslabillzanles: goma guate gona
xanlana, acidulanles: áciclo lálico e áctda cÍlrico, êntioxidantes: EDTA
Sache 5509 . com 5509.

027986 MASSA DE TAPIOCA lkg

MASSA DE TAPIOCA é feila apenas com fécula de .4andioca e já vem
prontinha para o píepaía. Rendituehto: 10 tapiocas nédias. lngredientes:
Fécula de mandioca e égua. Náo conlén glúten. Pacote con 1 kg

PaÍá

overno Municipal de ltaituba
ra lúunicipal de ltaituba

011762 MELANCIA

MEUNCIA, ftuta de lànanho médio, cam caÍacteÍisticas Integras e de
pineira qualidade, Impa, nêdura no ponlo de cansuno inediato,
calaraçáo uniforme, Noduto selecionado cansislenle ao toque e isenla de
paÍes amassádas Ehbêlagen: sacalas de fibra

011763 MEúO

"Meláo - De primeta qualidade, com tananho nédio, en gÍau nédio de
anadutecinenlo, sen sinais de amassados eín sem ruptwas'

040999 IITLHO BRANCO 500c

MILHO BRANCO - Especiflcaçáo: Crãos ou pedaços de grãos de milho
que êprcsêhtan auséncia parciêl ou tatal do gérnên, em funçáo do
pracesso de escailicaçáo necânica ou nanual Canjicê extra ou quatrc.
Embalagen integê de 5009, na embalagem deverá constar data da
fabricaçáo dala dê validaate e númerc do lote do produlo. Vatidade
nínina de 6 meses na data da entrega.

012016 MILHO PARA PIPOCA PCT sOOG

MILHO PARA PIPOCA PCT 5OOG

030046 Milho verde 2009

Mílho vede - milho vede em tata, píoduto prepaado cofi milho,

200.0000 0ulLo

300.0000 QUtLo

Pag.: 11

Emitida em : 1410212019

1500,0000 PoTE 
I o ld lso,o

400,0000 PAcoTE

600,0000 eurLo t Q, 3 o /.5

400,0000 PAcoTE

100 0000 LATA

31q( UU

a0

4oo,oooo ourlo I 3. .t'o tt

800,0000 PAcorE I 2.({ 
1
3.1'l),oo,

400,0000 PACoIE 3.eR 'l sqe OC

z{a 1350,og t

{
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Emitida em : 1410212019
o Munic pal de ltaituba

reÍeitura lúunicipal de ltaituba

pÍeviamenle debulhado, envazada, pté-cozidos ineísas en liquidas de
cobeluê apropiada subnetída a píocesso lecnológico adequado anles
ou depois heÍmelicanente fechado. A enbalagen deveré canter
exlemamente os dados de idenliíicaçáo e procedência, nformaçôes
nulicionais, núínetos do lole, dêla de validade, quanüdade do produlo
Produlo. O ptodulo deveá apresenlar valiclade mtnina de 06 (seo
meses a paÍt da dala de enlrcga na unidade rcquisilanle. Enbalagen
em lala cÍavada e eslerilizada de 2A0g '

030043 MOLHO DE SOJA SHOYU 900m1

nolho de soja shoyu.Água. sal Élinado sola, nilho. agúcat cislêI.
coranle cêrafielo o conseívadot sotbalo de potásslo. NAo coNrEM
GLÚTEN- o Molho de soja é indicado no preparo de pratos tlpicos da
cozinha orientê1, desde o l6hgo xaclíez ao lopanyac, passando pelos
legumos, peixes e grelhadas.FRASCO COM 900ML

100,0000 FRASCo
-t ?50 ao

oão71 I\,IOLHO INGLES gOOIML

MOLHA INGLES qOAML

100,0000 FRAsco l95o oc

041000 I\,lORTADELA 300,0000 QUtLo 4 5'o',;,oq
MORTADELA enchido ou embutido teito de cahe de boinos, sulnos, de
âves e de cuôos de gorduíê- Os tenpercs geÍalmenle usados incluen
pinenla preta (inleta ou malda), muda, noz moscada e coenlro-

012139 QUEIJO TIPO MUSSARELA 400,0000 Qurlo 
I

( lL.6ooa L

QUEIJO TIPO MUSSAREIÁ Especificaçáo: Queio tipo nuçarela, baa
qualidacle, fatiada, en enbalagen do lipo bandeja de isapaÍ cam lilme
plástico devidanenle idenlilicado cam a narca do produlo, pesa e dala de
validade clo proclulo. Na enbalagem doveÍá haver l@nscdçàa da @gislro
no SlM, SIF ou lMA.

028064 PÁo DE FoRt\,rA Pcr sooc looo,oooo PAcorE I 
^\" 

5D t/8.soa,oo
pão de farna é um produlo obtido a partir clo cazinenlo da massa doce
da farinha de lÍigo. A nassa é noldada em uína lorma au maldg
(geralnenle con aspeclo de paaleleplpodo rclo) antes de 6er lgvada ao
ÍoÍno. PCT 5O0G

0175s1 PÂo rPo Hor- Doc.

PÃO TIPO HOT- DoG-Produlo obliclo peta cocção, em condiÇões
tecnologicamenle adequadas, de una massa fernenlada, prcparacla com
larinha de lÍigo e ou oulras Íainhas que conlenhan naturalnenle
pratelnas íomadoÍas cle qlúten ou adicioôadas das nesnas e água,
podenclo contet oulÍos ingredientes- Peso uniláio cle 5Ag A produlo seré
enkegue por unidade e seu peso qoantlicaaloen quilo.Produla Peíeclvel

2ooo,ooooeurlo t \í,ao 3'1.0 I

.Q15 oo041368 OLEO DE SOJA REFINADO 9OO IML 500,0000 FRAsco

OLEO DE SOJA REFINADO 90O ML - Especilhaçáo: Obtida de naÉna
prina vegelal em bam eslado sanitáio, eslar iser/o de srôslárclas
eslranhas a sua cafipasição. Aspecto limpido e isenlodE inpurezas à
25oC, car e odot cêracteÍlslicos

S.üso o»011765 OVO VERIV]ELHO 20O,OOOO BANDEJA

{
/
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ra Municipal de ltaituba

Ovo veinelho - Especillcaçáo: Tipo extra, classe A, vemelho Embalagem
conlendo 30 unidades, com dados de identtíicaçáo do produlo, narca da
fabíicanle, prazo de valiclacle.

012304 Palmito 5609

pahnilo em cgnseNa enbalagem conloNlo 5609

041371 PATÊ DÉ AÍuM-1509

100,0000 PoTE

100,0000 PoTE

PATÊ DE ATIJM- lnfomaçóes do produlo. tngreclientes: Atun, água, óleo
conestÍvel, ovas pasleurizados, Íécula de balaÍa, anido nadificado,
vinagre, sal, açúcaÍ, Íealçador de sabot glutamalo monassódtco, cebola,
alho, salsa, cebolinha, suco de linão, mostaÍda, acidulanle écida léclico,
espessarle gomá xanlana, conseNador sohalo de palássio,
sequestranle EDTA cálcio dissódico, coranle belacarateno, aranalàanle,
antioxidante TBHQ. Peso tiquido lSogranas. NÃo coNTÉM GLÚTEN

012,158 PEITO DE FRANGO 14 [tr\oo600,0000 0urLo

PEITO DE FRÀNGO.CaÍne de peito de frahgo congelêda. Aspeclo
pÍóptio, não ênolecido e nen pegajosa- Enbalagam ttpo banclejas,
envoltas em dástico íesistente e lacrado, com futulo quo identifique:
categoria do praalula, prazo de validade, caíimbo do Seryiço de lnspeçã,,
conloflne a legislaçáo. Produlo Percclvel

012006 PEPTNO 100,0000 QUrLo 4.as l
PEPINO, fruto de lahanho néclto, con caracle sticas Ínlegras e cle
pimeÍa qualidacle, limpo, coloraçáo unifoíme, ptoduto selecionaclo
corsisler,le ao loque e isento ale pades anassadas. Eaôalagemr sáco/as
tipo'íede'.

012085 PERA 100.0000 QUtLo 4.JSo,cc
'PERA - De píineiía qualidade, com lamanho médb, om g@u médio de
amadurecimehlo,pronto para o consuno, sem s,irâls de amassados em

O1 1768 PII\4ENTA OE CHEIRO 100,0000 0urLo / {.ío
PIMENÍA DE CHEIRO, ltulo caêcte slbo, ínlegro e de pineia
qualidade, íresco de colheila recente, lifipo, coloração uniforme,
apresentanclo grau cle naluíaçáo lal que lhe permila supoiaí a
nanipulaçáo o o lransporle. Enbalagefi: sacolas tipo'rede'-

4150 c030048 Pimenta do reino moido 2509

Pinenla do reino - EsQcificaçáo. Enbalagem con 2509, com dados de
identiÍhação do produto, marca do fêbíicênte, data de íabricaçáo e pÍazo
cle validade, de acodo con Resoluçáo t2neda CNNPA.

100,0000 PAcoTE

011769 PTMENTÁo REGToNAL

'Pinenláo Íeqionêl - Espeçihcaçáo: AfÍesentando g?u de maturação tal
que lhe permila supoiaí a tuanipulação, o lransqáe e a conseNação en
concliçóes adequadas paía o consumo. Con ausência de sujidades,
paÍasilos elaNês, de acatdo coh ê Resoluçáo 12/78 da CNNPA"

200,0000 QUtLo 
I .\í,so 3 'tüooc

7

r \r,Fo 1155c,act

1 ! ?,oo i-looÉc,
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overno lMunicipal de ltaituba
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030047

011750 QUTABO

028066 Salsicha tipo hotiog PCT 5 KG

Pag.: 14

Emitida em : 1410U2019

POLPA DE FRUTA lkg

POLPA DE FRIJTA sábores
v ai ados, Acerola,goi aba, nanga, a ba cax i, na ra cuja cu pu açu, pasle u iz a d a,
congelada, sem adiçáo de corantes aítiíiciais e aditivas qutnicos, sabar
cêÍêcleÍlslico e agradável. lsenta de: vestígio de descongetanento_
Acandicionada en embatagen líansparcnte, peso liquido de 01 kg,
conlendo nd enbalageh a identthcaçáo do proctuto contorme legistaçãô
Validaaie hínna de 12 @oze) neses, e conlat da dala de entrcga

1000 0000 QUtLo

IOO,OOOO OU|LO I \Ç.

o

ôo(o l5oc

J\ q5

l+l,AO

QUIABO, ftuto carccterlslico. lnÍegro e de prifieiía quatidacte, fresco de
colheila Íecente, lihpo, cotohçeo uniÍome, apresenlando grêu de
naluração lal que lhe permita su,fdat a manipútaçáo e o lranspode
Embalagem: sacolas tipo "rccte'.

Refrigerante 2lts,pct com 6unidades

Refrigeranle " Especificaçáa: ReÍrigeíante atlificiat sabores uva, ta?nja,
quaraná e coca, en Fíasco 2Ilras tipo Ni contendo cada pacote 06
unidacles, Elabaíado com água gaseifrcac!ê, açúcar, suco naluÍal,
acidulantes, conseNadaí, carcntes anifrciais, lairazina e êrcma sinlélico
adiÍicial. Contém caloia, caàaidralo e sódio, RefrigeQnte Fabicado no
Bnsil. Bebida náo ôlcoólica.Enbalagen plástica, lransparente, !1e boa
qualiclade. cotn açúcar em sua conpasiçáa, constando idenlificaçáa da
produlo, inclusiva clêssilicaçáo e a mêrca, nome e endeíeço da fabÍicanle
e a dala de fabricaçéo, validade mlnina 6 neses.

011770 REPOLHO BRANCO

'Repolho brancg - Especificaçáo: Aptesenlando grcu cla naturaçáa lal
quê lhe-pemíÍa supoftaí a nahipulaçáo, o transpoÍíe e a conservaiáo em
condições adequadas paê o consuno. Can ausência de suidades,
parasilos elaNas, de acardo com ê Resatuçáo 1Z//A da CNN?A,

O3OO3O BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 4OOG

ElSCOlTa DOCÉ, do tipo íosquinha, Maia ou maisena, no sabor teite,
coco ou chocotale, obtido peta nistura de fainha(s), amicto(s) e ou fécula
(s) con oulÍas ingrediehtes, suôaelidos a p/ocessos ato anassamenlo e
cacção, lennentados ou náo. O biscoito deveré seÍ fabicaala a patli de\-, ,?ârérias prmas sás e linpês, seÉo rel'eÍados àlscoíos nat cazidos,
quaimados, não podendo aprcsentar excesso da cluteza e nen se
aprcsenlaí quebradiço. Oupta enbàlagen pinéria de polielileno. con
cêpacidacle para 4o0g ;

030049

028065 SAL GROSSO ÍEI/IPERADO

SÁf GROSSO TEMPERADO, Sê1, oéaano, coenlro. satsê. tantho e
pimenta veínetha NÁO CONTÉM GLúIÉN

030261 sAL MolDo E toDADo.

sAL MOIDO E t)DADo.ctorcto de sôclio, iodato de patássio e
ahtiuneclanle. Embalagem en plástco de Nlietileno con capacidêde
para 1 kg.

500.0000 PACoTE

400,0000 QUrLo

3oo,oooo PAcorE t 2 Ç n/?

0)

OC

800,0000 PACoTE

100,0000 QUrLo * 8so

100,0000 QurLo 1o
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a
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Sêlsichê tipa hol4og do üÍneia eualidade constilutalê de came bavina e
de aves. Resfiada, com conalinentos tituÍados e cozldos. AcondicionacJa
en Sisleúa cty-ovac, con validade mlnina do 6 (seis) neses a conlat da
data de entêga pesando aqoxinadamente 50 g por unidade. Pacote cam
5 kg- Efi cêixa de papeláo con aspecificaçóes de acaído cotn a
legislaçáo vigenlê.

012014 SELETA DE LEGUMES 800,0000 LÂTA o I

SÊLETA DE fEGUMES - Especificação: em conserya, enbatagen
contento no nlnimo 2809, com idenlificação da prcduto. Marca do
íabricanle, dala de labricaçáo de prazo de validade

030050 Suco em garrafa (natural) sabores diversos c/ 500m1

Suco em gaííata (naÍuftl) sabarcs diversos d 500n1

oXóoz suco el,r pó sABoR vARrADos cvlspcr DE 45c

SUCO EM PÔ sABoR VARIAD,S cx./l SPCT DE 45G

041 375 TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL-3009

ÍEMPERO COMPLETO TRADICTONAL-§aI, atho, coentrc, pinenta do
reino, louro, coninho, pinenta, cúÍcuna. Embalagem en as poliesliÍeno
con lafipa ê vedaçáo alumínizada, con peso ttquido de 3009.

012038 IEi'PERO COMPLETO - SABORES VARIADOS

TEMPÉRO COMPLETO, proctuto Nepaíado à base de atho, sal, e
especiaíias, com ou sen adiçáo de ptmenla.Pacote do 609, canÍendo 12
sác/rés de 59.

300,0000 PAcorE

013740 IOMATE REGIONAL 300,0000 QUtLo

028068 ToÍada Levemente Salgadas- 320 gramas

Tarnda Levenente Salgaclas, cÍoçante e leves, pacole com 32O gramas

012305 UVA TIPO ITALIANA

\-" UVA DE PRIMEIRA TIPO ITALIANA

028069 VINAGRE - 900 ml

1000.0000 PACoTE -lo.3N,ú

400,0000 ourLo | )g<,.s

200,0000 FRASco Ct loo.oc
VINAGRE - Especihcaçáo: Vúagre do ttpo b?nco, contenclo no mln,mo
9AO nl. com Klenhhcaçào do prcdub. marca do Ídürcante. data cle
labicaçáo e prazo cte vatidade.

Í
á

t \\ ço 3qíaoct

2ooo,0oo0 cARRAFA 1 .\o,üe: y)ú.\oo,sl1

600,0000cArxA t lo ,<o ill4Qoll
600,0000 PorE I l^,rn l3.clOqcc t

t 5No rllqo,ct,
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P.oponênte : JONALDO P. ROORIGUES EIRELI-ME

Endereço : tlav sexta ,331-A

Bairro: FLORESTA Cidade I ttaituba

CNPJ / MF : 26.541 19410001-26 lnsc. Estadual : 1 55433326

LJF : PA

Condições de pagamento : Valor das mercadorias :

lmpostos:

Descontos :

Valor do pedido :

R$

R$

R$

R$

Validade da proposta : _ Dias

Prazo de entrega : _ Dias

Valor poÍ extenso :

Oata i I I
CaÍimbo e assinatura

zo.54J.1efl(l2(,Jl.26

.IOIIÂI,'O P RO[)RGUÉ$ERELI+IE

Tv Serta,33l.A
§P ô8,18Í.{30. hiut. .m

-t
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PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a sollctTAÇÃo DE coTAÇÃO DE PREÇO No 20190214001, emitjda em
14 de Fevereiro de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

: JONALDO P ROORIGUES EIRELI-ME

Endsíâço : rrav sena ,33r-Â

aâiíÍo; FLORESTA cidade: Ilailuba

CNPJ /MF: 26541 194/0001.26 lmc. Estadual : 155{33326

Ém: _l_l_

&.541.19410001-26
tE:15,5a3,332{

IO{ALDO P R0ll':,UES EIRELI'ftIE

T.rkxl., r!iÂ
eEP: 68.lEt'130' thitüh' m

â

,l
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O município de ltaituba, solicita que seja fornecido os pÍeços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especiflcado(s), para fins de

levantamento preliminar de preços e veriÍlÉção da modalidade de licitação Çabível

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compÍas, reservando-se a entidade, o direito de

ádquirk apenás parte do(s) item(Às) discrimi;ado(s), ou Íejeitar lodos, desde que haja conveniência para o município de ltâituba.

Italluba, '14 de FevereÍo de 2019

JOELSON IAR
Res on

ABÃÓAxl - EspecihcaÇão: Tipo perola cam 70o/, de

naturcçáo, sen dênificaçóes t'[sicas, casca inlegía
enle 1

Especilicaçáo: ABOBORA REGIONAL - Éspecificaçáo: Tipo

cambolé, sadias, hescas, se,i, danificações fÍsicas, casca irlegr'a.

Isenta dê ôubs!àncias te osas, su/ldádes, parâsitáq laNas, folhês,

,€s/duos dê defens/vos s. ador e sabotestrcnho.

4097ô ACHOCOLATADO EI.4 PÔ 4OOG 400,000 PACOTE Q3aQ6a

44977 AcúcAR cRrsrALrzADo 4000 000 QUILO z'3 S a.4@,o-

Especincaçàa : ACÚ)AR CRISÍAUZADO coR BRANCA ' Açúcat
Càstal de oigen vegetal, consliluído fundamenlalnente por

sacarose de cana -de -açúcaí Aspecto: sólido can cislais bem

defintalos. çoa branca (parc o açúcaí cislal branco). OclaÍ e sabar
própno do praduto Enbalagem inlacla de 5 kg na embalàgen
'deveÉ 

constar dàta da ldbicaçáa dala de vdhdaoe e númera da lole

dulo Validade m[nima de 6 meses na

Especificaçáo: ADOçANTE DIETÊTICO Llquida de 100 ml
ingredíenles, água, sorbito4 edulcoíantes êitticiais ciclafialo de

sódio, e sacaina sódica, conseNanles, ácido benzoico'

40979 ÁGUA MTNERAL EM coPo 2oo [.11 3000 000 PACOTE zí, va -?6uqa

1

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No:20'190214001

íoa.rgr.oro/oao1.T1\

IIAFRIOO SUPERIIERCADO LTDA.EPP

Prefeitura Municipal de ltaituba

nespoHsÁvel :

NOME: JOELSoN DE AGUIAR

V§TA
EDLI

CEP:
SuPEE."A ELr-^Do

pR 6o4
ENDEREço: Alr - ROTÁRY .

CIDADE:ltaituba-PABAIRRO :

sCNPJ o8. 18?.4?c loool-74

PROPONENTE :

xswts; lf ,Af Rtód

BLI-\ Ui S-tA
08.180-390-BEIA

ITAITUBA.PANA

VALOR

uNtrÁRro RS

VALOR

TOIAL RSUNIDADEI\,,1ARCA QUANTDEscRrÇÂoIÍEM
Lí3,9y800 000ABACAXI40974

3,*300 000 QUILO40975 ABOBORA REGIONAL.

3,4qFRASCO60,000AoocANÍE olETÉTlco-looML40978

rbeno. Enbala de lAA nl

r rn$[tErÚnHL.
oE 797 {2010001'71

UNIDADEI

1.o54o

Especilicaçáa : ACHOCjLAÍADo EM PÓ 40oG ' EspeÇifrcaçáo:

Chocolate en pó, contendo ho mlnimo 400 gramas com

identificação do píoduto, marca do fabicante, data de Íabncaçáa e

í



,60
_}--

Específicaçáo: ÁGIJA MINERALEM COPO 200 ML - Especificaçáo:
Água míneral Acondicionada en copos de 2Ao nL Con ínpÍessáo
do nome do fabicanle, regislro no Mini§éio dê Sêúcle e valdacle
do píoduto náo inferiot a 11 mesês, corlados da dala do
recebinenta detiniüvo

Específrcação: ÁGUA MINERAL SEM GÁS 3AO ML PCT 24 UND.
Especiíicação: Água mineral Acondicionada en garafas clo 3oo nl
Coh inp.esséo do none do Íabdcanle, Íegistío t1o Ministéía cla

Saúde e validade do produlo náo inleior a 11 neses, contados da
daÍa do recebinento defínttivo-

Especificaçáo : Agua ninercL Galão 20 L Naltral, cislalina,
emba

Esrycificaçáo : Alface regional - Especificação: Én pé,

apresentando grau de evolução canpleto do lananho, aÍoma e cor
pÍópia. Can ausência cle sujidades. paQsilos e laNas, cJe acatda

o 12/'/8 da cNNPA

40982

Especificaçáo : ALHO - Especificação : bulbo de lamanho médio.
com caraclerlslicas [nlegías e de àfieha qualidade isentos de
su/ldades, /r§elos, parasilas, laNas e corpos eslrahhos aderidos à
casca. Náo deve êNesenlar quaisquêr lesões de oigen flsica,

40983 At\ÂDO DE t,4tLHO 200G 350.000 CAIKA ?.,s-o ?75,o>

Especificaçào : AMIDO DE MILHO 200G - Especificaçáo:
Embalagem cam 200 9, con dados dê idenlilicêçáo do píodulo,
marca do fabicanle, data de tabicaçéo, pÍazo de validêde, pesa

llquido e de aôordo com a Resoluçáo 12/78 da Comlssáo Nacloaa/
de Nornas e Padrões Alinentos - CNNPA.

27964 APRESUNÍADO FATIADO 300 000 OU LO ")L00 66a2aa

Especificâçáo : APRESUNTADO FATIADO Produto de boa
qualidade fatiado en embalagem bandeia de isopar con pláslica,

devidamenle identiticado cam naÍcê da pradulo, pesa e dêla de

EspeciÍicaçáo : ARROZ BRANCO TIPO 1- Especiticaçáo:
Enbalagem contendo 1 kg, com dados de identificaçáo do ptodulo,

maÍca do fabricante, data de Íabricaçáo, prazo de validacle, pesa

tlquiclo a de acordo con a Resoluçáo 12n8 da Comissáo Nêcional
de Nornas e Padrões Alimenlos - CNNPA

AVEIA CEVAOA EI\4 FLOCOS FINOS 450G 100 000 b,5o 6sqd
AVEIA CEVADA EM FLOÔOSF/NOS 4

12301 AVEIA INTEGRAL EIV FLOCOS 450 G 100,000 á,so élQoD

AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS 450

40s84 AZEITE oE DENDÊ 2OO ML 300 0!10 FRASCO l.Cga
Espêcificêçáo : AEITE DE DENDÊ: Azeile de dendé, conlendo no
mÍnimo 2OO fi1, con identificêçáo do produto, marca do fabricante,

e

27966 AZEITE DE OLIVA 5OO À,41 100,000 FRASCO Zé,5O J.ó5qx.

Especificaçáo: AZEITE DE oLlvA " Esrycíficaçáo: azeite de ohvê,

conlendo no hlnino 5oo ml, com idenlificação do pradula, marca da
e

27965 AZÉIÍONA VERDE 3OOG 100 000 VIDRO ?J»ê I go, oo
Especifrcação : AZEITONA VEROE - Especiíicaçáo: Azailona
Verde, en conseNê, embalagen conlendo 300g.en vidto, cam

identiíÍcação do ptoduto, marca do fabicante, dala de fabicação e

Wzo de valdàde

z

lo4500,000 PACOÍÉ Pcé@d40s80 ÁcuA [41NERAL sEM GÂs 3oo ML pcr 24 UND

cAúo 96,tg OÁcuA MTNERAL-GAúo 20 L 600 00040981

/))
500 000 MAÇOS11685 ALFACE REGIONAL

J3,ç o 585qo"300 000 OUILOALHO

OUILO 3. ?.<800,000ARROZ BRANCO TIPO 113242

..*q$ffiTll'

3,<a

I,r*

I



30000 EANANA PRATA RÉGIONAL r000 000 OUILO 34n
Especllicação : BANANA PFIATA REGIONAL - Especifhação: Tipo
prata con /oa,4 de naturaçáo, sem daniÍicações ,/sicas, casca
integta. lsenla de substáncias leÍrosas, sujidades, a.asilas, laryas,
,es/duos de defen§ivos âg colas, ador e sabot e§ônho- Paso por

ã

11693 600 000 OUILO 3,5o J.lüQo;

Especificaçáo : Batata lavadê - EspeciÍicaçáo: Apresentanclo grau
de naluraçáo lal que lhe pemila supoftaí a manipulaçáo, o
lÍanspode e a conseryaçéo en cohdiçôes adequadas para o
consufio. Con ausénciade suiidades, parasttose laÍvas, cle acardo

o í2nB da ÇNNPA-

Especifícaçáo : BAÍATA LAVADA - Espocifrcaçéo : a$esênlanda
grau de naturaçáo lal que lhe pemila supodaí ê nanipulação, o
lranspoíe e a conseNaçáo em condições adequadas paô o
cansúmo. Con auséncta ale sujidades, parasilos e laNas, de acorllo

1ü78 da CNNPA

12142 BEBIDA LACTEA FERIúENTADA 800.000 CARTELA <,59 q.7qao)

Especilicaçáo : Bebida léctea lernenladê de polpa de ííulas -

integral con yogud e polpa de Ítutas, rcsfriada - cadela con 6 und

Éspeciflcação : BETERRABA Ralz caâcteÍlstica, exlra AA, Ínlegro
ede páfieira qualidade, frcsco de colheila recenle,limq, coloração
unifome, apresenlando gíau de malunçáo lal que lhe pemila
supoÍar a nanipulação e o lranspode Énbalagem: sacolas lipa
" rede' P Ía d uto Petec Ível

Especilicaçáo : BlscolTo DE ÁGUA E sAL - Especilicaçáo :

Enbalagen tipla, conlendo no mínimo 40O 9, can identilicêçáo do
ptoalulo, narca do Íêbicârtle, pÊzo de validade, peso lÍquido e de
acordo com a Resoluçáo 12na da Conissão Nacionalde Nomas e
Padt6es G Alinentos - CNNPA.

11691 BISCOITO TIPO MAISENA 800,000 PACOTE 4,o5 3.?4Qo;

EspeciticaÇão : Biscoito tiq naiseha - Especificação: Erhbalagen
con mlninode 4009, com dados de iden licaçàodo ptoduto, marca
do fabicanle, prazo de validade, peso l[quido e de acordo con a

Resoluçáo 1/78 da Comissáa Nacionalde Narmas e Padrões patê
Alinenlos - CNNPA

40986

ÉsEcilicaçáo : Balo, deveá ser feilo cle fainhê do ligo especial,
endquecidade cotn ácído lólico, pdendo ser de làênia, fiilha
cenoura e mesclêdo con achocolêbdo;com cobeltúG ou recheio e

deverá sq enbalado en sacola pláslica !íanspêrcnle
êpresenÍando peso, data de validade coníorme delerminaçáo da
ÁNv/sÁ.

Especificaçáo : EROCOL/S-aprese,taôdo gau de evoluçáa
cotuploto do tananho, arcna e cor púpia- con ausência de
sujidades, paíasilos e laNas, do acordo con a Resoluçáo í2/78 da

EspeciticaÇeo : CAFE T)RRADO E M)IDO C/2,1GR '
Éspecificêçáo: Calé loríado e maldo, enbalagen plésttcê de 250
granas,de pineira qualidade, contendo dala de fabicaçáo e praza

de validade, com selo de pureza cla Associaçáo Brasileira da

3

o200 000 PACOÍEBATATA PALHA 5OOG12347

,4,íg 1.1167,o)300 000 OU ILOBETERRABA10897

3PACOTE 3,'/98C0 00040985 Btscorro DE ÁcuA E sAL

32, ao 1.(b,a300 000 OUILOBOLO COM COBERTURA

,8200 000 QU ILO12311 BROCOLIS

21 l 1q.14PACOTE3000.000CAFE EI',4 PO 25OG

| 9,58OUILO300 00cCALABRESA27967

lnduslia do Cêlé - ABIC

n#m9'§i

v

I

5. bq,

í
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Especificaçáo: CALÁARESÁ Came sulna, gorduía suína, carne
necanicamenle separada de êves, água, carne necanicamenle
sepaftcla de suina, prolelna de soja, sal, açucar, lunaça líqutda,
pinenÍa vernelha, alha , rcguladoí de acidez laclalo de sódio ,

eslabilizante palisíofato de sódio, Íoalçador de saboÍ glulanalo
monossó<lico, antioxidanle entoÍbato cle sédio, conseNante nitilo
cle sódb , corcnte nalural caÍêínelo lV e coíanle naluftl carnin de
cochonilha - Não contén qlúten- Con!én came necanicanente
separada de aves, contém cane necanbanente separada de

Especificação : CALDO DE CARNE, sal, gardura vegetal, amida,
açticêr, áqua, alho, cebola, came bovina, ptnenta veínelha, salsa,
louro, gengibre, cuícuna, realçadorcs de sabor glutênêlo de sÓdio
e rno§rralo do sódio, espessanle gofia xanlana corcnles caranelo
t e urucum e êrcmàtzante- NÃo coNTÉM 3LúTEN- P1DE
CONIER SOJÁ. Caixa con 24 unidêdes de 1

EsryiÍicaçáo : CALDO DÊ GALINHA Sal, gotduía vegetal, anido,
açltcaL égua, cúrcuna, salsa, cebala, alho, caíne de galinha,
pinenta-branca, rcalçaclorcs ale sêboÍ glutanalo de sódjo e
nosinalo de sód/o, espessanle goma ,anldna, arcnalitantes e
co,ente ceft,neto l . NÁo coNTÉM GLÚIEN- caNTÉM
DERIVADO DE SOJA. Cêixa con 24 unidades de 1

O: CANELA ÉM PO FRASCO COM 3OG

Especificêçáo : CARNÉ BAVINA PURA.DeveÁ le( aspecto fhme,
car tgímelho vivo, sen escuecimenlo au manchas e adoÍ
caracterlstico. Entíegue en lemperatuía de até 70 C. A enbalagen
prináia deveré ser §aco p/ásf/co transparenle, idenÜficêda can
tótulo indicahdo o lipo de corte e peso. Lifiile de paso pot
enbalagem devetá set de 05 (cinco) quilos. CORIES ACEIIOS:
alcêlra, coxáo mole, coxáo aluto, lagado, patinho, fiiolo dê paleta,

Especiíicaçáo : CARNE EOVINA COM OSSO.Deverá te]. aspeclo
Ítne, coa vemelha vivo, sefi escuíecimenlo au fianchas e odol
caíacterlstico. Enlrêgue em lemryralurade alé 70C a enbalagem
pimáia deverá seí saco pláslica lransparcnle, identilicada com
rólulo indicando o lipo de cofte e peso. Linile de peso por

enbalagen deverá seÍ de 05 (cinco) quilos. CORfÉS ÁCEIÍOS:
ladea

Especilicaçáo : CARNE BOVINA MOIDA Deverá let aspeclo fime,
cor veÍnelha vivo, sen escuÍecinenta ou nanchas e odar
caÊcterlslico. Enlegue en lenryÍaluô cle alé 70 C Aembalagen
ptinálía deveré ser saco plástico lrahspaÍenle, iclenlificatla con
rólulo indicando o tipo de coíte e peso. Linle de peso por
efibalagen deverá set cle 05 (cinco) quilos. CORIES ÁCEiIOSj
acén, pescoço, Nixinho, músculo, patinho, coxáo mole Produla

Especificaçáo : Calchup Tíadicional- lngredienles: équa, lamale
vinagrc, açítcar, xaÍopê de glicose de nilho, sal, espe§sanles
carboxifielllcelulose sódica e gona xanlana, acidulanle ácido
clttico, conseNadaí ácido sórbíco e aíomalizanle. Náo conlén

4

150 000 CAIXÁ J4' oo oJ40987 CALDO DE CARNE CX COI\,,| 24 UNO DE 19G-456G

150,000 CAIXA J4,ao40988 CALDO DE GALINHA CX COI\4 24 UND DE 19G,456

1 leíoc200.000 FRASCO27972 CANELA EIV PO 3OG

OUILO tr,:800.00010s03 CARNE BOV NA PURA

,/
,

,1.§4,o;
OUILO

lt I
800,00010900 CARNE EOVINA COIV OSSO

OU LO ILSV800 00010901 cARNE BovrNA MoíDA

í, r-o'r? .u»200 000 F RASCO27973 CATCHUP TRÁOICIONAL. 39OG

OUILO 3, gb
500 00011697 CEBOIÁ E|t,l CABEÇA

Frasca com 390

'w$mPr

)4 0

{
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Especifícêçáo : Cebola en cabeça - Especificaçáo: Branca, bulbo
alo lananho nédio, con caracleíslicês Integras e de prineia
qualdade; isentos dê sujidadeq /rseto§, palêsilas, /aNas e c1Ípos
estanhos âdedclas à casca. Náa deve apresenlar qúalsquer/esões

em flsica, mecânica ou

Especifícaçáo : "CenouÍa regional - Especificação: Apresentando
grau de nêturação lal que lhe permila suparlat a manipulaçáo, a

t?nspode e a conseNaçáo em condições adequadas para
oconsuno. Con ausência de su/7?ades, paêsilos e laNas, de

12n8 da CNNPA.'

EspeciÍicaÇáo : Cereal inÍanlil saboí arÍaz e nilha - Especificaçáa:
lala con 41og, conplenênlo alimenlar, patê ü|ança a paíti da 6o

nés com vilaminas e Íero sabor arroz e milho

Especificaçáo : Chá sabotês divetsos - caixê com 20 g contendo 1 a
saborcs: canonila- h

Especiíicaçáo : HEIRO VERDE REGIONAL - Especilicaçáo
coentro e cebolinha

Esrycificaçáo: chocolate gtanulado. Preparadocom Cacau em pÓ

açúcar e anido de nilho podendo ser adicionada Lele e oulras
subsláncias- Validade mlnina de 11 meses a Contar cla dala de

entega- O ptoduto será efibalado em saco P|áslico transparente
heme canente Ve

Especiíicação: CHUCHU: Apíesentando gau cle MATURIDADE tal
que the pernita supoían nanipulaçào o Íransporte e a consetuaçáo
em condiçoes adequadas Ítan consumo. Coín ausência de

sujidades, paftsítas e laNas, de aÇardo com a Resoluçáa 12nO da

30035 coco RALA00 100G 800 000 PACOTE 4,2o

Especlficaçáo : COCO RALADO.tngrcdienles: coco êlado açúcar'

sêI, unectanles e conse.íantes. feor de lipldia mlnirno de 30yo e
sacaíose adiciohêda de máximo 30% Únido e adoçada
Emba leínassoldada com

30033 coloRAU E[,4 PÔ ' 5OOG 200 000 PACOÍE
q, zS 85qo>

Especifrcaçáo : Colorcu em pó - Especificaçãa: condinenla de cor
aveínelhada a base de uh au mais espécies vegêtêis, sendo uúa
delas o uíucun- Caracterlslicas: pó fino. Embaiagem: saco plásuco

SAAG

11706 COUVE REGIONAL 500 000 iTAÇOS t, t-iO 1.?a),7

Específicaçáo : "Couve regianal - Esrycificaçáo: ApÍesenlando gÍau

de evolução conplelo do tafianho, êrona e cor púpia
Cofiausência de sttjidades, parasitos e laNas, de acaÍdo con a

12n8 da CNNPA.'

12306 COUVE FLOR 400 000 OU LO
tqe-o TQKQo

EspecÍicaÇáo : COUVÉ FLOR Apresenlancla gêu oe elaluçáo
conplelo (lo lamanho, aloma e cot prÔpna Com auséncia cle

suiidades, parasilos e lavas, de acoído cofi a Resoluçáo 12'/78 da

Especificaçá o: cOGl)MEL) vidto cJ 2009, camposiçáo: cogunelo
água, sal e reguladot de acidez ácido cilrica. Embalagem conlendo
identilicaçáo do pradu to, narca do Íabicanle, prazo de validade e

10866 CREI\4E DE LEIÍE 2000,000 CA XA ?,Lo [.400,6 c

5

3.9 t300.000 OUILO11703 CENOURA REGIONAL

7,5o100 0!!30037 CEREÁL INFANÍIL 4OOG

3, él'á
CAIXA200 0001í696 cHÂ sABoREs oIVERSOS

MAÇOS 2,3D500 000CHEIRO VERDE REGIONAL40989

(: oPACOÍE400 000CHOCOLATE GRANULADO17246

OUILO 3,4 {200 00012303 CHUCHU

VIDRO100 00040990 COGUMELO VIDRO C/ 2OOG

can RDC n' 40 - ANVISA.

71é,Ü |

U,C

Tc(t

í mflrc0§mummlrDl{tt
08 787 420/000t-7t
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Especilicaçáa: CREME DE LEITE TRADICTONAL - EspeciÍicaçáo:
Cofi no filnino 20O gnmas Con dados de identiÍicaçáo da
produto, narca do fabicante, prazo ale validade e peso llquido. O
produlo deverá tet rc?islrc no Ministétio da Agíicullura e/au
Ministéio da Saúcle.

Espectficaçáo : Eryilha - en lala, ptoduto com eNilhas previamenle
debulhêdàs, envazadas e pé-cazidas em llquidos de cabeduÊ
êpropiacla, subnetída a prccosso lecnolôgico adequado anles ou
depois hemelicanente fechado. A enbalagem em lala ÍêcÍavada e

esleilizacla de 2009, conlendo os dados de tdenliÍicaçáo e
procedéncia, inÍofinações nulicionais, núnerc do lote, dala de
validade, quanlidade do ptoduto. Validade mÍhina cle 06 neses

Especiticaçáo : EXTRATO DÉ TOMATE Especiflcaçáo:
Concenlrado. Enbalagen con 320 n| can idenlificêçáo do
produlo, naíca do fabicanle, prczo de validade e peso llquido. A
ptodulo deveÉ ler ÍegislÍo no Ministério da Agicullura e/ou
Ministério de Seúcle-

Especificação : Produto obtido dos processos de ralar e larrar a

fiandioca. Fina, seca, amarela, isenta de fiatéda teffosa, fungos ou
paíasitas ê livÍe de umidade e hêgnentos estranhos. Enbalagem

sácos de1

Especificagãa: FARINHA DÉ TR|Go:lngredienles: farinhê de tÍiqo
enriquecida coÍn Íe1o e ácido fólica, sal. Enbalagem pléslicà tipa

Especificêçáo : 'Fainha de trigo s/ feÍnento - Espêcificaçáo
Enbalagen cohtendo 01 Kg, con dadas de identifbação do
produto,narca do tabicante, píazo de validade e pesa llquido, de

acordo com a Podada 354nA - Anvisa e Porlaàa 74n4 do
MSTSNyS',

Éspêcificaçào : FEHÃO CARlACA.Grupo 1 lêiáo comun, classe
cares, lpo 1. Énbalagetu polielileno lransparcnle con peso llquido

de 01

Especiíicação : Feiáo íaiadinho tipo 1 - Éspecificação: feiáo
râjêdinho,lipo 1,hovo, constilulda de ,rãos inletas e sãos,com leor
dê unidade náxima cle 1syo, isenlo de maleialteÍoso, sujidades e

nístura dê oulÉ,s varêdade§ e espécres, acondicianado en saca

12308 FERI\.,IENÍADO ACETICO DE VINHO AGRII\,4 SOOML 100 000 FRASCO z,q g 349, o)

Especiíicação: FERMENTADO ACETICO DE vlNHo AGRIM '
Especiticação : Enbalagem, conten<lo 500mL com clados de
idanüficaçáo clo produto, fiarca do fabicanle, prazo de valida!1e
peso llquldo e cle acotdo con a Resoluçáo 38n7 dê Conissáa
Nacional de Normês e Padróes arc Alimenlas - CNNPA

FERMENTO BIOLOGICO fresco EM PASTA

6

7ôb300 00030038 ERV]LHA 2OOG

4,<o200.00011948 EXTRATO DE TOMATE

J.aOU LO ?,19300 00011710 FARINHA DE MANDIOCA AIUARELA

QUILO j90200 00011713 FARINHA DE TRIGÔ C/FERI\,4ENTO

1.1t4OU LO 3,yo300 00011714 FAR NHA DE TR GO S/FERIúENTO

.6,49 oOU ILO300.00012008 FEIJAO CARLOCA

á,ko300 000 QUILO11711 FEIJÂO RAJADINHO TIPO 1

O) 84q,0 oLç.30 000 PACOTE28070 FRESCO EM PASTA sOOGFERMENTO BlOLOGICO.

qaq,70
30.000 PACOTE12011 FERNIENTo EM Pó Pcr 5ooG

34, e .:OU]LO400 00010908 FtLÉ DE PErxE

E BtoLactco -

( wffiH'

?,OS

.loot ô;
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Especiíicaçáo : FILÊ DE PElxE.Peixe congelado con adiçáo de
água ala no máximo de 6'Á. Aspecto píóprio, náo amalecido e nen
Wajosa. Enbalagen fpo saco p/ástico res/:stente e lacÍacJo, con
átulo quo iclentnque: categoria do produlo, prazo de validade,
cadnbo do SeNiço de lnspeçáo, confoíme a legislação. CORTES
ACEITOS: dourad

13921 FILÉ [-4IGNHON REGIONAL 800 000 QUILO Z4,o o âi.&4o,
44992 FLOCOS DE ARROZ 5OOG 300,000 PACOTE L,qg 8<\pc

Especiticaçáo : FLACOS DE ARRAZ 500G - Especificêçéo : pre-
le c/

Éspecifrcaçáo: FLOCOS DÉ CERAIS COMPOSTO - Especilicação

't,, o200.00040993 FLOCOS DE CERAIS COMPOSÍO 40OG

de 3 cereêis aveiê e cevada c/ a lala

11945 FLOCOS DE MILHO PRE,COZIDO 300 000 PACOTE t,qs 5v5,ôo

E FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO PCf C/ SOOG

Especiíicação : FRANGO lNTElRA.Came de lrango cangeladê
Aspecto próprio, náo amolecido e nen pegaiosa, cor própÍia sem
fiênchas esveftleadas, chei@ e sabor própno, com auséncia de
sujidadês, paÍasilos e la.vas. Enbalagem envoltas en pléslico
resislante ê lauado, con ólulo que idenlifique: calogoria do
produlo, Wzo do validade, cadnbo do SeNiço dê lnspeçáo,

QUILO,10!c ct!10s07 FRANGO INTEIRO

Éspeciíicaçáo : GÉLÀTINA SÁBORES vÁRlÁDOS 85 G -

ÉspeciÍicaÇão: Prcparado en N para gelalina. Sabotes: Motango.
uvê,fíamboesa, lináo, abacaxi. Na embêlàgefi deveá conler
exlemahente os dados de identificaçáo, mado de üeparo,
procedência, inÍormaçóes nuticionais, número de lole, dala de
fabricaçáo, alata de validade e candições de êífiazenagem

,4) 43Qot100 000 CAIXA40994 GELÂTINA SABORES VARIADOS 85 G

Vêlidade mÍnina de 6 neses na data de en

11777 GELO EM BARRA COM 18KG 2000 000 UN]DADE

Êspecificaçéo. GELO EM BARRACOM 18KG - PRODUZIDOCOM
AGUA PofÁvEL P1RÉM NÁO INDICADO PARA CONSUMO
oEvIoo Ao MANUSEIO, ÉINDICADO PARA CONSERVAÇÁO DÉ
PRODUTOS D/YERSOS, PÁRÁ GELAR BEBIDAS, E EM
D/YERSOS PROCESSOS /NDUSIRiAlS,

30041 GOIABADA 5OOG r00 000 6,9.p 6tgoo

Especificêçáo : Aaiabada - Especifícêçáa: A nalureza do prcdulo,

as /hslruçóôs para pÍeparo, composiçáo cenlesimaL A dala de
tabricação e a validade. O rcgislro do órgão conpelenle deve

n ou Íó!u|o Emba de 500

r230s

Especiíicaçáo : INHAME DE PRIMEIRA BRANCO .

ÁPRESENIáIVDO GRAU DE MATURIDADE TAL QUE LHE
PERMITA suportaí a manipulação, o transpoie e a conseNaçáo em

agndições aclequaclas pêía o consumo. Com ausência de suiidades

qql oJ100.000 OUILOINHAIVlE BRANCO

de acordo con ê áo í2nO da CNNPA

Especificaçáo : LARANJA, tÍulo de tafiahho nédb, can
carac!ê slicas lntégras e cle Pineia qualidade, limpo, maduÍo no
panto de consuno inedialo, coloraçáo uniÍorne, produto

sêlecionado consislenle ao loque e isento de paÍes amássadas.

3.84,,,4,go800.000 OUILO11751

E

Especifrcação : LEITE CANDENSADO.lngredienles: leile inlegrcl
ebu leirc en pó, açúcaí e lactose- Embalagem lipg Telra Pak con

4,ç.c2000.000LEITE CONDENSAOO 395G34442

uida de 395.

Es.E,cilicaçáo : LEITE DE CÓCO - Especilicaçáo: Leile de coca.

contendo no nlnimo 2OO nl, can identilicaçáo do ptodula úaÍca do

z,60F RASCO800 00040995 LEITE DE CÔCO 2OO ML

dala de e

4,ql6000 000 PACOTE13236 LEIÍE EM PO INTEGRAL 2OOG PACOÍE

7
fiÀnmffiulumuDllxl

08 787 420/0001'71
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Eswificaçáo : LEITE EM PO INTEGRAL 20AG PCT -
Especificaçáo: Leile em pó inlegrê|, embalagem 200 gramas,

etnbalagefi pláslica cantendo a identiticaçáo do produto, rnaÍca do
de validêde e dala de

Especiíicação : LIMA) REG/oNAL - Especificação: Tipo comun
con 7ao/" de naÍunção Sen daniÍicações ÍÍsicas, casca inlegÍa.
Com sabar e arcma caracleí[sticos dê

Especilicaçáo : LinguÍca toscana. Píepaftda con caÍne sulna e

condimenlos. Sem pinenta, com aspeclo normalFime, sen
unidacle. isenlê de suiidades, pêrasilas e latvês.Manlida em
lenpeíatuía dê rêfigeíaçéo aclequêala. O pÍo<luto néo deverá
aprésehtaí a KG 3Oo superfÍcie Ngajosa ou de consisléncia
anorma| Aconclicionada efi saco pláslico alóxico can validade
nlnima de 6 meses a contar da en

10909 [4AÇÃ NAcIONAL 400 000 QUILO :'í)

Especificaçáo: llAçÃ NAClONAL.Ftulo de tananho extÍa AA, con
caíacledslcas lnlegras e de pàmeia qualidade, Iinpo coloraçáo

apresentando grcu de maluração pêÍa consurno inedala
peínila suporlaÍ a nanipulaçáo e o transpode. Não deve

/ quaisquq lesóes de oíigen física, necànica ou
E

Especificaçáo: MA,ARRÁO PARA LASANHA - Especihcaçãa:

Macaftáo parê lasanha, conlen<lo no ninimo 504 gramas cam

identificaçáo do pÍocluto, marca do fabricante, dala de fabÍicaçáo e

Especilícaçéo : MA,ARRÁ, TIPO ESPAGUEÍE,produto não

fe íenlado abldo pelo anassanenlo necánico cle tênnha de lrigo
conun elou sênola/senolina- Fabricados a padi de na!érias

sás e /impas, isertas de maléÍiaslenpsas, parasilos e laNas

EsFcificaçáo : MACARRAO ÍlPO PARAFUSO COLORTDA:
Éspecificação: Mâssa secâ com ovos, acandicianado en
embalagen transparenle ihtacla de 5009, a enbalagem
deveíá conler extefianenle o§ dâdo§ de

idênlificação. procodénciê, nlornaçóes nuliciona$ núnera
de loté. data de fabncaçáo. dala de valdade e

candiçóes de armazenagen. Validade mlnima de 6

neses na daÍa de

11760 [,íACAXEIRA REGIONAI= 200 000 OU ILO z,to 5&Aoa

Especincaçáo : "Macaxeira íegional - Especithaçáo: Apresentando
gnu de natuíação tat que lhe pemita supanar a nantpulaçáo.
ôt anspone e a conseNação em condçôes adequadds para o

constmo. Cofi ausénciade sqdêctes parcsilos e laNds de acotdo
o 12nO da CNNPA.'

27979 i,lAIONESE CREMOSA 55OG 300 000 U NIOADE TrZS J.{4a:.

EspeciÍicaÇáo : Maionese Cremosa- Sâche 5509 ,. Camposla de

águê, ôleo vegela l, anida noditicado, avos pasleuÍizados, aÇÚcar'

vinagre, sêl, de tináo- consetuaoor sorbalo de poiássto

estabilizanles: gana guat e goma xanlana, acídulênles: ácido lálico

e ácida anlioxidanles: EDTA. Sache 5 can 554

OUILO 7,9 y200,00040996 LI[4Ao REGIoNAL

ft,s$300 000 OU LOLINGUICA TOSCANA27977

I t 7c4PACOTE I200.00027978 [.,IACARRÁo PARA LASANHA "50oo

oJ6qPACOÍE ?,b oí000.000[,,lAcARRÁo tPo ESPAGUETE10873

PACOTE300 00012302 MACARRÂO TIPO PARÁFUSO COLORIDO PCT sOOG

l. JkÉ,*cQUILO200.00040ss7 [4A[,4Áo PAPAIA REGIONAL

Esoecihcacão : MAMÁ1 PAPAIA RÉGIONAL ' Especihcaçéa: Tipa

conu, có, 7lo/o de nêluÍação Sem dariÍicaçÕes fls/cás casca

integra- Cam cot, sabor e êroma caíacleislicos cla espécie-

[§M0sl8rllllDo IIDÀül
08 787 420/0001-71
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o-lOUILO300 00040998 MANÍEIGA COIV SAL

s,uo1500 000 POTEMARGARINA COMUM DE 5OOG12186

6
-A

MARGARINA COMUM DE SOAG

Especificêçáo : Massê de sopa - Especificaçãa: A base de farinha
de tigo cofi o tos. Embalagem com no mlnimo 5A0 g can dados
cle tdenuhcaçãa do padulo, marca do labncanle, prazo devalidacle-

o RDC 93,20A0 - Anvisa.

Especilicaçáo: MAssA DÉ TAPIOCA é feita êpenas com fécula de
nêndioca e já vom píanlinha para o preparo. Rendimenlo: 10

lapiocas nédias- lhgrcdientes: Fécula de mandioca e água. Náo

contém

Especiltcdçéo MELANCIa lruto cle lananho nédio can
caàcle sticas lntegÍas e de phmeia qualidade lnpo. naclura no
oanto de consumo inedala, calorcçào untlame pÍodulo
'selecrcnado 

cansÉtente ao laque e $enlo de paíes amassádás.

Embala

11763

Es*cifrcaçáo : 'Meláo - De pinoiÍa qualidade, con lamanho
médio, em grau médio de amadurecimento, sen sinais de

amassados em sem

Especúcação - MILHO BRANCO. Especlcaçáo' Gtãosou pedaços

de oráos àe milho que apíesenlafi êuséncia parcial au tolal do
gér;,en. em lunçáo tto prccesso cle escarihcaçáo necánca ou

nanual. Canjica êxtra ou quêtto. Embalagen integQ de 5049, na

enbataoem deveá conslat clala da laÜicaçào dald de vahdade e

nünerodo lole do píoduto- Valiclade mlnima de 6 meses na dala da

MILHO PARA PIPOCA PCT 5OAG

Es.tecihcacáo Mtlho vede - nilho verde emla?. ptoduto ptepa'ado

con rnitho, pretBnenle debuthado. envazada pré<oztclos fie,sas
en llquiclos de cobeílura aprcpriada subnelda a pracesso

bcnolàoico adeouado anles ou depois hemelrcanenle fechado. A
êrrlbak,;em cleveà conlet erlernamenle os dados de idenhhcaçáa

e oro""-dênc,", nlatnaçôes nulncionêis númercs do late. data de

vahalade, quanldade clo pÍaduto Ptoduto O produlo devetá

a1rcsenlar vahdacle mtntma de 06 ísel, meses a padÍ da dala de

eintrega na undade equisÍanle Enbalagem em ldla cravaoa e

esteilizada de 2

30043 INOLHO OE S OJA SHOYU 9OOML 100 000 FRASCO 1.40 7'tq6c

Eslecifoacão ,nolho de saja shoyu.Água salÍehnado sojd. m ho

ac;car criital coranlo càramelo e conseNadat soàalo de pglàssta

i(o coNTÉM GLÚÍEN. o Motho de soja é indicado no prcpê@

de oratos llDtcos da cozinha orienlal- desde o franga 
^adrez 

ao

tepányac. passando petos /egun,es, peÀês e grelhados IRASCA

coM 9a0ML

o: MOLHO INGLES 900ML

EsDeclicacáo MORTADELA enchdo ou embulido leilo de cane
íjê bovino;. su/nos. de aves e de cubos cle gorduê. Os lempercs
ge.?,lnenleusados incluen pinenta prcla (inleta ou noída), nuía

PACOTE 3r 5o400.00030044 MASSA DE SOPA 5OOG

PACOTE r,>a400 000MASSA DE TAPIOCA 1KG27986

7,ítoQUILO600 000IVELANCIA11762

o-{ 5H3 9,aOU LO400 000MEúo

S,oi§PACOÍE800 000MILHO BRANCO 5OOG40999

?, 6aPACOTE400,00012416 MILHO PARA PIPOCA PCT SOOG

?,9D100,00030046 I\,4ILHO VERDÉ 2OOG

71o,o->7-D
28A71 I\,,IOLHO INGLES gOOML

5,eoOU LO300 00041000 IúORTADELA

üt.
OUE IJO TIPO MUSSARELA12139

noz noscada e caenlro.

nw$mgfl' 9

.)

9.1@to

q.bo.c,

I
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Especificaçáo : QUEUO TIPO MUSSARELA Especificaçáo: Queuo
lipo muçarc\a, boa qualidade, fêtiacla, em embalêgen do lipo
bandeja de isopoÍ cam filne plástico clevidamente identilicado con
a narca do pÍoduta, pesa e dala de validade do pÍodulo- Na
enbalagen deveá haver Íranscriçáa do regislro no SlM. SIF au

28064 PÁo DE FoRIIA PCÍ sOOG 1000 000 PACOTE

Especificaçáo : páo de larna é un p@dulo obüdo a parti do
cazímento da nassa dace da íarinha de tíigo. A massa é fioldada
en una forna au molde (geralmente com aspecto de

anÍes de seÍ levada ao íoÍna. PCT 500G

Especiflcaçáo: PÃO TIPO HOT- DAc.Praduta abtido pela cacçáo,
en condições tecnolagicamente adequadas, de una nassa
fernentada, preparadacon fainhade tÍigo eau autras fainhas que

conlenhêfi naÍuralnente pÍaleÍnas fornadoÍas de glúten ou

adicionadas das nesmas e água, padenda conlet aulÍas
ingíedienles. Peso unitáio de 509. O produlo seíá entregue por

EspeciÍicação: OLEO DE SAJA REFINADO 90a ML '
Especificação: ObÍido de naÍéia pina vegetal en boú estado

sanitáio. estar isento de subslánc,a§ estrârra§ a sua carnpasiçáo
Aspecto tínpido e isentodE impurezas à 25oC, caí e odar

EspecifÍcação: Ovo veínelho - Especiíicaçád Tipo exlra, c/a§se Á,

vernelho Embatagen canlendo 3a unidades, cam dadas de

ado

en canseNa efibal cantenda 5

Especificação: PATÊ DE ATUM- InfoÍnações do pÍoduta.

lnoredientes: Atun, àguâ, Ôleo comest;vel a'/os pasleurizadas

léaula de batala. anido machficado, vinagre sal. açücêr tealçadar
de sabat glutamato nanossÓdico, cebola, alha, salsa, cebolinha

suco de liínão. nostêrda. acidulante ácido láctico, espessanle gomâ

xantana, conseNador sorbato de palássia sequeslranle EDÍA
cálcio dissódico, corante betacaroleno, atonêÍizante, anlioxidante
TBHQ. Peso 150 NÁA CONTÉM GLÚTEN

12158

EspecificaÇáo . PEtTo DE FRANG, cane de pela de flanga
cohoeladà Asbeclo Dróoio, náo afioleada e nen pegalasa

con ról;.tb que dentifiàue: cdtegoÍia do ptooúta prazo de valdade.
catÍmbo do Serviço de lnspeção, confotne ê legislação. Pradulo

EspeciÍicação PEPINO. fruto de tananho médio, con
cara cte Ílstic as ínle g r as e de primeta qualidade, limpa, caloraçãa

u niforme, pradulo se leci o nado consistente ao laque e isenta de

amassadas. Embala

Especificaçáa : "PERÀ - De prineiía qualidade, con lamanho
média, em grau nédio de anadtrecimenlo pronlo paÍa a cansuma,

ti ío2000.000 QUILO17551 PÁo TIPo HoT. DOG

500 000 FRASCOOLEO DE SOJA REFINADO 9OO À,414T368

BANDEJA200 00011765 OVO VERIVELHO

POTE -1T00 00012344 PALI\,4ITO 56OG

7r95POTE100.000PATÉ DE AÍUT,.15OG41371

63r»,,,))OU ILO Jo,çü600.000PEITO DE FRANGO

oõQU LO100 000PEP NO1200ô

é
PÉRA12085

J3,çoOUILO100,000PII\,1ENTA DE CHEIRO11768

de amássados em sem

10
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Eswíficaçào: PIMENTA DÉ CHÉIRO,líulo cerêcle slíco, íntegto
e da prinein qualidade, fresco de colheita íecenle, linpo, coloraçáo
unltome, apresentando grcu de hàluíaçáo lal que lhe pernta
supaiar a manipulaÇão e o lÍanspoíe. Enbêlagem: saco/as l,po

Esp€cificaçáo : Pinenla do reiho - Especilicaçéo: Embalagem cam
2509, cafi dêdas de idenlifrcaçáo do produlo, marca do Íabicanle,
data de fabicaçáo e piêzo de validade, de acardo conl Resaluçéa
12nB da CNNPA.

Éspecilicaçáo : 'Pinentáo Íegional - Especificaçáo: Apresenlando
gêu de naturaçáo tal que lhe perfiila supoiat a nanipulaçáo, o
transpoftê e a conseNaçáo em condições êdequadas para o
consuno. Con ausência de sujidades, parcsilos elaNas, de acotdo

12/78 da CNNPA'

30047 POLPA OE FRUTA 1KG r000,000 OUILO ls,,,o {3.oa,q,

Especilicaçào : POLPA OE FRUTA , §abores
vanados,Ace@lê,goiaba,manga,abacarLnaíacuja cupuaçu,
pasleuizaata, cangelada, sem adição de corahlês adíraiais e
adilivos químicas, sêboí caíacle stico e êgradável- lsenla de:

lesllgio de clescongelamenÍo. Acondicianada en enbalagem
tênspatente, peso lÍquido de Al k9, conlenda nê embalagen a
idehlifÍcação do ptodulo conÍome legislêçáo validade ninima de
12 meses, a cantar da data de en

Especilicaçào : QUIABO, ftulo carccteílslico, lntegro e de primeira
quêlidade, fresco de colheiÍa íecenlo, limpo, colaração uniforne,
apresentando gíau ale naturaçáo tal que lhe pernitê supoíat a

Embala

30049 REFRIGERANÍE 2LTS,PCT COM 6UNIDAOES 500 000 PACOTE 46,s o J3.ú,a

Especificaçáo : Refigehnle - Especificação: ReÍrigehnle artiftcial
sabores Uva, laranja, guaraná e coca, en Frasco 2líttos tipo pel,

canlendo cada pacate 06 unidades, ÉlabaÍada con égua
gasoificada, açúcaí, suco natulal, êcídulanles, conseNêdot,
co'anles êíificiais, tarlÊzina e aftma sintélico êítifrcial. Conlém
cêloia, cahaidÍalo e sódlo, Reídgeíêôle Fabicado na BÍasil-
Bebidâ náo alcoélha.Embalagen pláslica, ltunspêrcnte, de boa

Qualialade, con aÇúcaren sua compasiçáo, constando identifÍcaçáo
do pÍodulo, inclusive classiticaçáo e a nêÍcê, nome e endereça do
labicanle e a data de fabica validade ninima 6 neses

Especilicaçáo : 'Repolho Üanco - EspeciÍicação: ApÍesehlanda
grau de natuaçáo talque lhe pemlla suportêí a nanipulaçáo, o
lÍanspotle e a cohseNaçáo em candiçóes adequadas para a

cansuno. Cafi ausência de suiidades, parcsilos elaNas, de acordo
12n8 da CNNPA"

Especificação : BISCOIÍO DOCE, do tipo rcsquinha, Maia ou
maisenê, no sabot leite, coco ou chocolale, oblido pela nislura de
fainha(s), amida(s) e ou técula(s) con outos ingredientes,
sa/ônerdos a p,ocessos de anassanenlo e cocçáo, lementados
ou háo- O biscoito deverá seí Íabdcado a parli de nalérias pinês
sás € /i/rpas, serâo rcjeitados biscoitos mal cozidos, queimados,

não podendo apresenlar excesso de durcza e nem se apÍesentaí
quebradiço. Duplê embalagen pnfiéia de polielileno, cam

Üd100 000 PACOTE D30048 PIMENTA DO REINO I\4O DO 250G

9'1- 1.4,200,000 QUILO11769 PIMENTÃo REGIoNAL

I100 000 OUILOQUIABO11750

400 000 OU LO 3.4 011770 REPOLHO BRANCO

ç 3-o800 000 PACOTEBISCOITO OOCE TIPO ROSQUINHA 4OOG30030

q oQU LO100 00028065 SAL GROSSO TET/PERÂDO

Especilicação r SÁL GROSSO TEMPERADO, çal, orégano,
coênlro, iatsa, tonitho e pinentê vemolha. NÃo coNTÉM
GLÚÍÊN-

11
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30261 sAL MoÍoo E IoDADO 100.000 OUILO 'luq o )
Específicaçáo : sAL MolDo € looaDo.clorclo de sôdia, iodalo de
polássio g antiúfieclante. Enbalêgen en pláslico de polielilena

Especificaçáo : Salsiche tipo hol-dog de ptineia qualidade
canslilulda de came bovina e de êves. Restiada, com condifienlos
triturados ê coztdos. Aconclicionada em SisÍema cryovac, con
valiclade míhima dê 6 ís6r9 meses a conlar da dala de enlrega
pesando apÍoximêdamenle 50 g por unidade. Pacote con 5 kg En
caixa de papeláo com espocificações de acoído com a legislação

le

Es@cificação: SELETA DE LEGUMES - Especificação: en
conseNa, enbàlagon conlenlo no tulnino 2809, com idenlificaçáo
do produto, Marca do fabicante, dala de fabicação de prazo de
validade

)

o: Suca em saborcs diversos c/ 500m1

Especiticaçáo : slJco EM PÓ sAEoR yARIADOS cyJlSPcT DE

4137 5

Especiíicação : TÉMPERO COMPLETO TRADICIONAL-iaI, alho,

coenko, plmenta do Íeino, louro, coninho, plmenta, cÚtcuna-
Enbalagem ên as poliestieno con lampa e vedaçáo êluminizada,

Éspecificêçáo: TEMPERO COMPLETO, produto ptepaÍado à base

de alho, sal, e especiaias, con ou sem adição de pimenla.Pacate
conlenclo 12 sachés de

13744 TOI\IATE REGIONAL 300 000 OUILO 6, qy
23068 TORRADA LEVE[,,lENTE SALGADAS. 320 GRAI\,IAS 1000,000 PACOTE 9i oo 5. oü)c

EspeciÍicaçáo :
Pacate com 324

TorÍada Levenente Salgadas, cíocante e leves.

o: UvA DE PRIMEIRA TIPA ITALIANA

280ô9 VINAGRE.90O I\,11 200 000 FRASCO ?,zo 44o, od

Esrycilicação : VINAGRE - Especificaçáo: Vínagre clo Íipa bQnco,
conlendo no nlnino 900 fi|, con idehtiticaçáodo produto, nôrca do
fabicante, dala da labicaçáoe prazo dê valiclade-

Total

CondiÇóes de pagame! t0

Prazo de eÍItlggq-
dias

Valor or extenso

Data I

.,.

car mbo e assinatura

PACOTE lo, 3o3C0 000SALSICHA TIPO HOT.DOG PCT 5 KG28066

z, go
800.000'12014 SELETA DE LEGUIVES

64/ q2
2000 000

SUCO EM GARRAFA (NATURAL) SAEORES DIVERSOS C/
5OOML30050

1.qü,CA]XA600 000suco EM pó sABoR vARlADos cll/t5Pcr DE 45G28067

POTE ?40600 000TEIúPERO COIúPLETO TRÂDICIONAL.3OOG

3.50PACOTE300 00012038 TEI\,1PERO COMPLEÍO , SABORES VARIAOOS

)q,90OU ILO400 00012305 UVA TIPO ITALIANA

'wyffi'"'}fl

1-2
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Validade da proposla :
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Solicitação de cotação de preços

c ode os No:20190214001

Patá
Governo Municipal de ltaituba
Prefeitura Municipêl de ltaituba Emitida em :1410212019

Recebi(emos) a SOLICITA
PROTOCOLO DE ENTREGA

O DE COTA o DE PREÇO No 2o1so214oo1,

e 2019, para oferecimento de preços, objeto dosemitida em 14 de fevereiro d
itens constantes da mesma.

Carianbo e ass nalura

'w$lHH*PlI'
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Rua Dr Hugo de Mendonça, 14
Lenüo - CEp:68.190_000

ltaituba - pará J
L-

O município de ltaituba, solicita que seja fornecido
especificado(s), para fins de levantamento preliminar

cabível.
Sua Íesposta, de acordo com os preceitos legais,

reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas
desde que haja conveniência

Itaituba, 14 de Fevereiro de 2019

os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo
de preços e veriÍicação da modalidade de licitação

integrará um processo administrativo de compras,
parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos,
para o municíPio de ltaituba.

loE E AGUIAR

Responsável

AOLO PRONTO SABORES VARIADOS
Prcdulo obtido da nistura de taináceos
(como íarínha de lrígo, Íubá, polvílho) can
ovos, óleo vegelal, açÚÇat, leilo
pasleuizado gu suco de frutas, adicianado
de fermento químico. Peso minimo da fatia
de 50ç1. Sabores de milho, chocolate,
CenouÍa, larania, tndiÇional O bola seà
entregue inlei@ e seu peso quanttÍtcado em

aLtito. PRODUTO PERECTVEL

a TIPO HOT - oOG. Ptoduto obldo
pota cocçáo, eú condições
tecnologicamante adequadas, de uma
massa fefinenlada, prcparada com fainha
de trigo e ou outas farinhas que
conlenhafi natuÍalmente Prcteínas
fonnadorcs de glúten ou adicionadas das
mes/rês 6 água, podendo contor outtos
ingÍediantes. Peso unitário de 509. O
pÍoduto será entregue por unidade e seu
peso quantiíicado em quilo. Ptoduto
PerccÍvel

J

Solicitação de cotação de Preços
Cota ão de reços No: 20190214001

PÍefoitura Municipal de ltaituba

RESPoNSÁvEL:

NOMEi JOÉLSON DE AGUI

to.ora.
Betiel

920/000í.601
Araajo cíe

PROPO r.rer.rre,Bl;el
l*üQc x (vlu\tococt +

CNPJ:1

E nd e reço

LrwloA (i,2eLi -,ve

í) ()
wl -êo

CIDADE : ltaituba - PABAIRRO;

Nç l4

6t2. \28

ITEI\4 DESCRTÇÂO IMARCA QUANT UNIDADE

VALOR

UNITÁRIo R$

VALOR
TOTAL R$

1000,0000 Pacote B,co 8.ctc,oc028A64 FÃo or ronue PCr sooc

Z 8. ceo,cr>li ooQUILO2000,0000PÁO T['O HOT. DOG
L

01 7551



o Fr-s

g í.) .D",\.,

condiçôes de pagamento :

Prâzo de entregq-
dlasValidade da proposta:

Valor por extenso :

Bolo, de fatinha ttigo
espêcial, endquocidade cam ácido tólico,
podendo sq dê larania, milho, cenoura e
mesclado mc o achocolalado; com
coberturc ou rcçheio e deveÍá ser
embalado em sacola plástica transparenle,
aprcsentando paso, data de validade
coníomo deteminaçáo da ANVISA.

Total :

Data

Betiei Almeida . ME
0 í2.920/000í .60

de Almet.l'

ca rimbo e assinatura

L\-QUILO300,0000040986 BOLO COM COBERTURA

v3

I í\-ú\

I



Solicitação de cotação de Preços
Cota ode os No: 20í 90214001

"-4

Patá
Governo l\.4unicipal de ltaituba
Prefeiturâ MuniclPal de ltaituba Emitida em 1410212019

PROTOCOLO DE ENTREGA
Recebi(emos) ã sot-tctrnçÃ o DE COTAÇAO DE PR eÇO No 201902í4001, emitida

em 14 de Feve reiro de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes

da mesma.

Almeida ' tvr l-

NP 12.9201000 1ó0

o e assinal!ra

Em Ll-l-
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Paú
soLrcrTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO No 20190214001

overno [runicipal de ltaituba
rêfeituÍa [4unicipal de ltaituba

Proponênle : F DE A LtMÂ COMERCTO E VARTEOADE - ME

Endereço: AVENIDA SAO JOSE

Bâir,o : BELA VISTA Cidade : ttaituba

CEP : 68180-080

CNPJ / MF : 23.554.85210001-26 lnsc. Estadual i 155042246

Pag.: 1

Emitida em | 1410212019

UF: PA

O(A) Prefeitura lvlunicipal de ltartuba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminaÍ de preços e verificaçâo da modalidade
de licitaçáo cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de
\,jompras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s),

ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) PreÍeitura Municipal de ltaituba.

Itaituba. 14 de Fevereiro de 2019

Código Descrição

040974 ABACAXT

040975 AEOBORAREGIONAL

\.,
040976 ACHOCOLATADO EM PÓ 4OOG

;ffi;.^"r*
Responsável

etd Unidade preço Unit (RS) Preço Total (R$)

ABAC.|XI - Especificaçáo: Tipo perola com 70% de maluÊção, sen
clanificações físhas, casca integÍa Peso par unidade de
a proxi n ad ane nle 1, 3k9 -

3oo,oooo eutLo I 6,alc C o?o,a
ABOBORA REGIONAL ' Especificaçáo: Tipo canbotié, sadias, tes6as,
sem danílhações físhas, casca integra. /serla do suôslánc/as ,errosás,
sujidades, parasilas, lar,/as, íolhas, rcslduos de deíensivos agrÍcolas,
odor e sabor estranha.

400.0000 PACoTE ). 0

l5.a

6 ÍD
AcHacouTADo EM PÓ 4aoc - Especificaçáo: chocalate en pô,

conlendo no filnino 400 gíanas Çam idenlilicaçáo do ptodulo, narca da
tabicanle, dala de fabicaçáa e prazo de validade.

04o97B ADoÇANTE DIETÉTlco-1oolrL

040977 AcúcAR cRlsrALrzADo.

AcÚcAR cRlsrALlzADo coR BRANCA - A1úcar cristal de oigen
vege!ê|, aonsliluÍda fundanentalnenle Nr sacarase de câna -de
-açúcêr. Aspecto: sólida con ctíslais ben delintdas. Cot branca (paÍa o
açúcaí cistal branco). Odoí e sabor própio da produto. Enbalagen
intacla de § kg, na embalagem deveá conslardala da fabricaçáo dala de
valialade e núnerc do lote do píadulo Validacle mtnina de 6 meses ra
dala da entrega-

4000,0000 QUILo

60,0000 FRASco I c) ,ctC 15Q4 00

"\

§'

soo,oooo uNroADE I q. fO | 7 .t 4oéq



soLrcrTAçÃo DE coTAÇÃO DE PREçO No 20190214001
Paíá Pag.i 2

Emitida em : 1410212019
rno l\,lunicipal de ltaituba

refeituÍa Municipal de ltaituba

ADAçANTE AIEÍÉTICO LÍquida clo 1OO nl, ingredientes, água, sorbitot,
edulcoranles aiinciais ciclamata de sódio, e sacarina sôdica,
cohseryantes, áciclo benzobo, melilpaheno. Embalêgem de 1 0O nt

040979 ÁGUA I\,,IINERAL EI\,I COPO 2OO ML,

ÁAUA MINERAL EM COPO 2Ao ML - Éspeciticaçáo: Água nineíal
Acondbionada am copos de 200 ú1. Com impressáo do none do
labricênle, rcgistro no Mínisléio dê sâúde e validade do produto náo
interioí a 1l meses, cortados da data alo rccebinento definilivo.
Enbalagen: caixa cantendo 48 copos.

3000,0000 PAcorE

O4O98O ÁGUA MINERAL SEI\,I GÁS 3OO IVL PCT 24 UNO 4500,0000 PACoTE 
I ]8,cc -t ooO

ÁGUA MINERAL SEM GÁS 3oo ML pCT 24 UND - EspeciÍicaçáa: Água
minêíal Acondicionada en gaÍraÍas de 3O0 ml Cofi irnpressão do nane
do labicantg, regist@ no Mihistério da Saitda ê validade do praduto náo
ihÍerioí a 1 1 neses, contaalos da data do íecebinento deíinilivo.

o4o9gí ÁGUA MrNERÂL-cAúo 20 L

Água ninerat, Galáo 20 L Natuíal, crislalina, embalagen ale ptástico,
detltro das regns de cofiercializaçáo

60o.oooo cAúo 5e[ô | 3t4.WE@l

011685 ALFACE REGIONAL 500,0000 MAÇos C tt5ô o
Allace íeqional - Esqcilicaçáo: En pé, apÍesehtando grau de evoluçáa
complalo clo tanênho, a@ma e cot Nópria. Con auséncia de sujidades,
paíasilos ê laÍvas, de acoído con ê Resoluçéo 12,t78 da CNNPA

040982 ALHO 3oo,oooo eurLo t .0 c), @ ó. a)
ALHO - Especificação : bulba cle lamanho méclb, com caÍacleristicas
Ínlegras e de imeira qualidade isentos de sujidades, /rseloq parasilas,
laNas e caÍpos eslrànhos âdericias á cascê. Não deve aptesenlar
qlaisquer lesóes de oigen ÍÍsica, nocânica ou biológica.

0. .3 At\,llDO DE N,llLHO 200G 3so,oooo cArxA t S, QC r l.C3O,oc
AMIOO DE MILHO 200G - Especificação: Enbalagen com 200 g, con
dados de identifrcêçáo do ptodulo, narca do fabiçante, dala cle

labicação. prazo de validade, pesa llquido e de acoKlo cam a Rêsolução
12nA da Conissáo Nacional de Namas e Pêdúes paía Alimentas -

027964 APRESUNTADO FAIIADO

ÁPRESUNIADO FATIADO Píodulo do boa qualidade Íaliado em
enbalagen bandeja de isapot aon pláslico, dovidamente ídentiÍicado
coh nêrca do padulo, peso e dala cle vêlidàde e rcgisl@ no SIF ou IMA

3oo,oooo eurLo r 38, 1-l utoo,o

013242 ARROZ BRÂNCO TIPO 1

ARROZ BRANCO TIPO 1 - Especifrcaçáo: Embalageú conlenclo I kg,

can dados de identificaçâo do produto, maíca clo labncanle, dala de
fabricaçáo, píazo de validade, peso llquido ê cle êcordo com a Resoluçáa
12rt8 da Conissáo Nacionêl de Nomas e Padões Nra Alifientas -

800,0000 0ulLo 4 j.8@ oô
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soLrcrTAÇÃo DE coTAÇÃO DE PREÇO No 20190214001
Paá

o Municipalde ltaituba
refeitura Municipal de ltaituba

012300 AVEIA CEVADA Elú FLOCOS FINOS 450s

AVEIA CEVADA EM FLOCOS FINOS 45Og

012301 AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS 450 g

AVETA INÍEGRALEM FLOCOS 450 g

040984 AZEITE DE DENDÊ 2OO MI

027966 AZEITE DE OLIVA 500 ml

027965 AZEITONA VERDE 3OOG

O3OOOO BANANA PRATA REGIONAL,

011693 BATATA LAVADA

Pag.: 3

Emitida em | 1410212019

100,0000 LATA

100,0000 LATA

300,0000 FRASCo 
I

100.0000 FRAsco

100,0000 vtDRo

1000,0000 0urLo

C.Lt: 1.0Q0,00

4.0q0 ÜJ

1'(.6so,oq
AZÉlÍÉ DE AENDÊ: AzeiE de denctê, conlendo no nÍnimo 2Oo mt, con
idenlificação do produto, tuarca do fabicanle, dala de labncaçáo e prazo

L C§ ,4 !óo,at',
AZEITE DE OLIVA - Especificação: Azeile de oliva, conlenclo no filnima
500 ml, com identilicaçáo do produto, marca do labricanle, (lata de
fabíbação o prazo de validade.

AZEITONA VERDE - Especificaçáo: Azeilona Vede, etu conseva,
embala?efi contendo 300g.en vidro, con iclenlificaçáo <lo wdulo, harca
doíabicanle, dala de fabicaçéo e píazo de validade

Ç, c-O 6.5 o,:

4.ote-

BANANA PRATA REGIONAL - Especifícaçáo: Tipo pÍala cam 70% cle
malu@çáo, sen daníftcaçóes ,s/bês cascâ /lltegrá. /serla dê suôslárcàs
learosas, sujdâdes, áaásllês /arvêg reslduos de detensivos agrlcolas,
odor e sabor estranho. Peso pot uniclêde de apíaxinaclanente 1009

600,0000 ourLo r 6, tC
Balala lavada - Especificaçáo: Apresenlêndo grau de naluÍação lal que
lhe pormila supaítar a fianipulaçáo, a transpode e a conseNaçáo en
candiçõos aclequadas paÍa o cansumo. Cam auséncia de sujidades,
pamsilos e lavas, de acardo con a Resalução 12n8 da CNNPA.

012307 BATATA PALHA SOOG

BATATA UVADA - Especilicaçáo : aprcsentando grau dê naluração lal
qle lho pêmila suqnat a nanipulaçáo, o lranspoíte e à conse^/açáo efi
concliçóes adequaclas parc o consumo- Con ausência de sujidacles,

Ntêsilos e lavas, de êcordo aofi a Resoluçáo 1278 da CNNPA.

2oo,oooo PAcorE 1 6.:{) 1.3 OD

sOO,OOOO CARTELA 5t) 7.@oocl012142 BEBIDA LACTEA FERMENTADA

Bebida láclea íermenlada de polpa de Írutas - integral corn yogud e palpa
de ftutas, rcsÍriada - caÍela con 6 und (1009) 6009 a bandeia.

010897 BETERRABA

BETERRABA.RêIZ cuaclerÍslica, extÍa M, lnlegrc o cle pnneia
qualidado, lresco da colheita recente, limpo, coloíaçáo unifoíne,

3oo,oooo eurLo t G,CLO 1)-o7qcq

g
ww
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rn.cti-

I qÍLc I qq'o,o) 
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Paé
rno lúunicipal de ltaituba

refeitura Municipal de ltaituba

040985 BISCOITO DE ÁGUA E SAL

BISCOITA DE AGUA E SAL - Éspeciflcaçéo : Ehbalagen tripla,
conlenclo no mlnimo 4OO g, con identificação cto ptodulo, narca do
fabicênte, píazo de valdaale, peso líquido e de acorcto com a Resoluçáo
1?f78 da Conissáo Nacional <le Nonnas e Padrõos paQ Alinentos -

011691 BISCOITO TIPO MAISENA

soLrcrTAçÃo DE coTAçÃO DE pREÇO No 20190214001

apresenlando gÍau de maluÍaçáo lal que lhe pofinita suportat a
nanipulêçãa e o transpone. Enbalagem: saco/as l,lro 'rede'. PÍaduto

Pag.: 4

Emitida em , 1410212019

800,0000 PAcoTE

800,0000 PAcoTE

Aiscailo tipo naisena - Especincaçáa: Embalagen com mlnino de 4009,
con dados da identilicaçáo do ptoclulo, marca clo labricanle, prazo de
validade, peso llquido e de acodo con a Resoluçáa 12n8 da Conisséa
Nacionalcle Normas e Padrões para Alifienlos - CNNPA_

040986 BOLO COM CÕBERTURA

012311 BROCOLTS

8olo, deveá ser Íeita de lainha de Íngo especal, enthuecidade con
ácido fólico, podondo ser de lêGnja, nilha, cenoura e mesçlado con
achocolalaclo: com cobertura ou @cheio e doveré ser enbalado en
sacola pláslha lÍanspêrente, apresenlando peso, dala de validade
conforne deleÍminação da ANVISA.

300 0000 outlo

BRACOLIS-apÍesentando 1Íau de evaluçáo conplelo do tamanho, arama
e cot própia Com ausêncía de sujidades, parasitas e laNas, de acodo
com a Resoluçáo 12/78 da CNNPA

040987 CALDO DE CARNE CX COM 24 UND DE 19G.456G

CALD) DE CARNE, sal, gottluG vegelal, anidn, dçúcaL água alho,
cebola, càme bovina, pimenla verfielha, salsa, louro, gêngibre cúrcuna,
realçêdorcs de sàbot gluldnalo de sódio e inosinalo de sódro, espessanlê
oona Énlana. caranles caranela llt e utucufi e aamdtEanle- NaO
ê)NTÉM GLÚTEN P)DE coNTER soJA. caüd can 24 uâtdddes de
199 cada.4569

200,0000 0utLo

3000,0000 PAcorE 
I il 17 ct

013237 CAFE Ei,l PO 250G

,AFE TORRAOO E MOIDO C/2fOGR - Especificação: Cêfé toffado e
naldo, enbalagem désüca d0 250 qanas, de pÍimeira qualidade,
canlenda dala cle Íabricaçáo e prazo de validade, com selo de pureza da
Associaçáo B@sileia da lndusliê do Café - ABIC

027967 CALABRESA

CÁ|Á8RESÁ Cême sulna, gordura sulna, carne mecanicanento
sepanda de aves, égua. cane mecanicamenle separada de suÍno,
prcteína de soja, sal, açucat, funaça llquida, pimenla veÍnelha, alha ,

reguladoí de acidez lactata de sôc o , estabilizanle polisfoÍalo de sódio,
realçadoí de sabot glutanalo monossódico, anlioxidanle erilorbalo de
sódio, conseNanle nitrila de sódio , cohnte natuÍal caramelo lV e côranle
iatuíal carnin de cachonilha Náa conlén glúlen. Cantén carno
mecanicamente sepaÍada de aves. Con!én cana mecanicamenle

t 0

300.0000 0ulLo {ç 5 . t-t@ o

150,0000 cArxA 
I aq 4 àSo,aaCôr

C'"+,

d

r L\.Qo t 3-34Qo)
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soLrcrTAÇÃo DE coTAçÃO oE PREÇO No 20190214001
Patá

overoo lvlunicipal de ltaituba
refeituÍa Municipal de ltaituba

027972 CANELA EI\,1 PO 3OG

CANELA EM PA FRASCO CAM 3OG

O1OSO3 CARNE BOVINA PURA

Pag.: 5

Emitida em : 1410212019

040988 CALDO DE GALINHA CX COM 24 UND DE Í9G.456

CALDA DE GALINHA Sal, gordula vegetal, amido, açúcar, água,
cúrcuma, salsê, cebola, alho, came de galinha, pinenta-braica,
Íealçadores de sabat glutamato de sódto e inosnab de sód/o, espessarlê
gona rantana. arcmatizanles e coranto ca?nelo l_ NÁO CaNTÉM
GLUTÉN CONTÊM DÉRIVADO DE SOJA Cai\a con 24 unictades de
199 cada.4569

150,0000 cAtxÂ 
I

j?,c,o t \.2 0

CARNE BOVINA PURA.Deverá let aq)eclo Íim1e, cor vemelho vivo, sen
escuíecinehlo ou nanchas e oalot caíacteíísllco. Enlregue en
lemperatuê de alé 70 C. A embalagem pimáda detetá seí saco ptástica
lransparcnte, tdeolíicada com rótulo indicando o tipo de cotle e peso.
Limile de peso porefibalagem deveé set de 05 (cihco) qílros CORIES
ACEITOS: alcalra, coxáo nole, coxão duro, lagado, palinho, mioto da
paleta, músculo, ponta de peilo. Ptodulo Perecível

/^ ..,.\
200.0000 FRÂsco I Qr,lL, .36

.xcl,co 1J7.C6oa1

-l€,cc 11.(. 0o

800,0000 0urLo

800,0000 QUtLo

800,0000 0urLo ltt.u oõ

í.58ô,fô

01O9OO CARNÉ BOVINA COM OSSO

CARNÉ BOVINA COM OSSO.Deve,á let aspecto time, caí veímetha
vivo, sen escurcciínenlo ou fianchas e odor caracte stico. Ehllegue efi
tempetatuía de alé 70 C. A enbalêgen pimáda deverá sêr saco ptástico
lranspaÍente, idêntilicada con ótulo indicando o tipo de cade e peso.
Lifiíte de peso por embalagem deveÉ seí de 05 (cinco) quilos. CORTES
ACEITOS: costela, costela mindinha, Nnla de agulha, châínbai.

01O9O1 CARNE BoVINA MoIDA

CARNE BOVINA MOlDA.Deverá tet aspecío firme, cot vernelho vtvo,
sem escurecinenlo ou nanchas e odot caÍacteíÍslico. Enlregue em
tenperatura de alé 70 C. A enbalagen pnméia deye,á se/saco p/éslico
transpêrcnÍe, idenlificada con ólulo incticando o tipo cle cole e peso.
Linite de peso pat enbalagen deverá ser cle 05 (cinco) qulos. CORTES
ACEITOS: acéfi, pescoço, Wixinho, músculo, patinho, caxào mole.
Produlo PerecÍvel

0. 73 Catchup Tradicional- 3909

Catchup Trâdbbnal- lngrediehtes: égua, tonate, vinaqrc, açt)car, xaíope
de glicose de nilho, sal, espessênles cáóor,lmerlcelulose sódica e gama
xantana. acidulanle ácido cilico, conseNadü ácido sótbco e
aíomatianle. Náo conlém qlúten- Frasco com 390 g-

011697 CEBOLA EM CABEÇA

Cebola em cabeça - Especificaçáo: BÊnca, bulbo de lananho nédio,
con caíaclerlslicas lnlegns e de pineha qualidade; isenlos de
sujidades, insetos, pêrêsilas, /arvas e corpos esrrdrho§ ader,?os á casca.
Náo deve apresentaí quâlsguer /esóe§ de oigen lÍsica, mecánica ou

011703 CENOURA REGIONAL

'Cenouía regional - Espectfrcaçáo: Aprcsenlando gnu de naluraçáo tal
que lhe peímita surynat a manipulação, o tanspoíte e a coÍjseNação en

it ao

2oo,oooo FRÂsco r 1,ci.C

500,0000 0urLo r.7^\

300,0000 QUrLo 6,cLo

3.45Í.) o

).olotoat

v4 "(,/
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030037 Cereal infantll 4009

Corcal infantil sabaí aioz e mitho - Espeçiliçaçéo: lala con 4009,
conplenenlo alinentêí, paÍa críança a paítit do 60 mts com vilaminês e
kno sabor aroz o nilho,

011696 CHÁ SABORES OIVERSOS

Chá sabores diversos - cáixa con 20 g conlendo 10 sachês cada caixa,
saborcs: canonila, hoÍlelá, eMa doce, maçã.

àú989 CHEIRO VERDE REGIONAL

HEIRO VERDE REGIONAL - EsrycÍficaçáo : coentro e cebolinha

017246 CHOCOLÂTE GRANULADO

chocalate granulado. Preparado com Cacau em pó, açúcaÍ e amido de
nilho podendo ser adicionaclo Leite e aulras subslâncias Validade
mlnima cle 11 neses a Contar da dala de enlrega, O pÍadulo seá
enbalado em saco Pláslico tÍêhsparenle, alóxico, rcsislente,
heínelicamente Vêdado, peso 5009.

012303 CHUCHU

condições adequadas para ocohsumo. cam ausência cle sujidacles,
paftsitos e laf,/as, de acaÍdo com a Resolução 12,t78 da CNNPA "

IOO,OOOO LÂTA 
I

200,0000 cArxA C

5oo,ooooMAÇos I 3nC

pag. 6
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13q o

-l= oc

+q501

Jt,co t 7.)qoq

J. tt

)3.cLic

400,0000 PAcoTE

2oo,oooo ourLo t \2 Ç,O oo

030035 COCO RALADO 1009

COCA RAADo.lngrcdientas: coco ralado, açúcaL sal, umeclanles e
conseNanles. Teot de liplclio mÍnimo de 30oÁ g sacarcso adicianacla cle
fiáximo 30%. Unido e adoçado. Embalaqen plástica lermossoldêdê com
peso de 1009.

030033 Colorau em pó - 5009

Colorau en pó - Especificaçáo: cnndinenlo cle cot êvennelhacla a base
de un ou nais espéc/es vegela/s, sendo una delas o oÍucum
Caíacterísticas: pó fino. Enbalagen: saco pléslco tíansparcnle, lermos
soldado, con capacidaale paÍê 500G

CHUCHU: Apíesenlando gâú de MATURIDADE lal que lhe permila
suportaâ manipulaçáo o líahspode e a conseNaçáo em condiçoes
adequadas paÍa cansumo. Con auséncia <le sujidades, paÊsilas o
laNas, de acordo com a Resol!ção 12/78 da CNNPA.

01170ô COUVE REGIONAL

'Cauve íegional - Especificaçáo: Apíesenlando grau de evolução
conpleío do lananho, arona e col própia. Comauséncia de sujidades,
parasilos e laNas, de acorclo con a Resoluçéo 12/78 da CNNPA.'

200 0000 PAcorE 
I I

tq o

800,0000 PAcoTE 6,cuo

C
500,0000 MAÇos 

I

400,0000 0urLo lZ,c 4.8u, oq01230ô COUVE FLOR

COUVE FLOR Arysenlando gêu de evolução conplelo do tananho,

dK

soLrcrrAçÃo DE corAÇÃo oE pREÇo No 20190214001

r



,".87
-A

Rub

EDo

Foo

Paé
overno Municipal de ltaituba

Pag.: 7

Emitida em | 1410212019refeitura Municipal de ltaituba

arcma a coÍ pÍópia- Con ausência de sujidêdes, parasllo§ e /arvas, dê
acodo con a Resolução 12nA da CNNPA.

040990 COGUMELO vidro c/ 2009

COAUMELO vidro d 2009, conposiçéo: Cogunelo, água, sate regulador
de acidez ácido cÍtrico. Enbâlagen contendo identificação do praduto,
marca do fabicante, pÍazo ale vatidade ê poso l[quido de ôcoído can
ROC no 40 - ÀNVISA.

100 0000 vroRo l0.o§ 1?oo,oct

010866 CREIME DE LEITE 2000,0000 cAlxA 3,qQ l.n6O,ot1
CREME DE LEITE TRADIC|ONAL - EspeciÍicaçáa : Con ho nlnina 2OO
granas- Con daclos de identificaçáo do podulo, narca clo labírcanle,
prazo de vêlidade e DÉ.so ltquido. O proctuto deveÍé let registro na
MinisléÍbda AgdculluÍa e/ou Ministéio da Sa(ide.

030038 Ervilha 2009

ENilha - en lata, ptuduto com eNilhas píevianente debulhadas,
envazadas a píé-cozidas en llquictos de cobeduft aproqiada, subfieíida
a p@cesso lecnológico aclêquado anlas ou depois hemelicanenle
fechado- A enbalagen em lata íecíavada e esterilizacta de 2OAg,
canlendo os dados de identificaçáo e píocedência, inlamações
nutricionais, húmerc do lole, data de validade, quantidade do produto
Validade nlnima de 06 neses paÍi da data de entrcga.

300,0000 LATA I â.qq 8q7 oo

011948 EXTRÂTO DE TOMATE 2OO,0OOO LATA r 6 tv 1Toa o)
EXÍRATO DE TOMATE Especifrcaçáo: Concenlraclo. Enbalagen con
320 nl, con idehtiÍicação do ptoduto, marca do fabdcahte, praza ate
validade e peso líquido. O produlo deveé ler rcgislro no Ministéna da
Agraulluía e/ou Ministéio da Saúde.

011710 FARINHA OE I\4ANDIOCA AI\4ARELA 300,0000 QUtLo

Ptoduto oblido dos processos de ralar e lonaÍ a mandioca. Ftna, seca,
anarela, isenla de maléia leríosa, fungos ou parêsibse liwe de unidacle
e fragnenlos esttanhos. Ehbêlagêfi prinária: sacos plàslicos
lransparentes de íkg.

011713 FARINHA DE TRIGO C/FERI/ENTO 200,0000 0urLo Ç .3o o
FARINHA DE TRlcAlngredienles: farinha de lrigo eniquecida con lerro
o ácido lólica, sal. Embalagem plástica tipo leilosa con capêcidade para 1

kg.

011714 FARINHA DE TRIGO S/FERI\,,1ENTO 300,0000 ourLo 
I 6, Llo 4.qJU, OD

'Fainha de lrigo s/ fermenlo - Especílhaçáo: Enbalagem canlendo 01
Kg, com dados de idenlilhação do produlo,narca da Íabícante, praza de
valldade e peso líquido, de acordo com a Potlaria 35480 - Anvisa e
Panaia /484 do MS/SNVS '

3 oO012008 FETJAO CARTOCA 300,0000 0urLo (o 3.8tr

(

ü"

soLrcrrAÇÃo DE corAçÃo DE pREço No 201902,14001



Rubrica

FIo
_Á oO

Paá
soLrcrTAçÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO N" 20190214001

overno i,,lunicipal de ltaituba
Pag.: I

Emitida êm . 1410212019refeituía Municipal de ltaituba

FEIJÁO CARIOCA-Grupo 1 íeiáo comun, c/asse cores,
Enbalagem polielileno transparenlo com peso llquido de 01 kg.

011711 FEIJÁO RAJADINHO TIPO 1 300,0000 QUtLo

^3,c
tF 13.87o,0o1

Feijáo íajàdinha lipo I - Especificaçáo: feiáo njadinha, tipo 1, novo,
consliluÍdo de qráos inteiíos e sáos, com teoÍ de umidade náxina de
15oÁ, isenlo de naledal tetoso, sujidades e nisturc de oulras vaiedades
e espécies, acondicianado em saco pláslico de 1 quilo

012308 FERMENTAOO ACETICO OE VINHO AGRIi/l 5OOIIIL 100,0000 FRASco Lt kco oo
FERMENTAOO ACETICO DE VINHO AGRIM - EspeciÍicaçáo :

Enbalagefi, conlendo 5OOml, com dados de identificaçáo do produto,
narca do fabricanle, prazo de validade, peso llquido o de acardo com a
Resoluçáo 38/77 da Canissão Nacional de Nornas e PadÍões paÍa
Alimenlos - CNNPA.

O28O7O FERMENTO BIOLOGICO,FRESCO E[4 PASIA. 5OOg

FERMENÍO BIOLAGICO,ÍI.esco EM PASTA,

o'l20í1 FERMENTo ENI Pó Pcr sooc

FeÍínenlo en pé BIOLOGICO - pc! contenclo 50Og

O1O9O8 FILE OE PEIXE

30 OOOO PACOIE SgPo 870,oÕ

30,0000 PAcoTE

400,0000 QUILo 
I

2r a.c-ôr-{q. ?@,0
FILÉ OE PElXE.Peixe congelado con adiçáo de água de no náxina de
6%. Aspecto próprio. náo amolocido e nen pegajosa. Enbêlagen tipo
saco p/áslÍco reslslente e lacmdo, con rólulo que idenlifique: categoria do
produto, prazo do validade, cainbo do Seviço de lnspeçáo, contorne a
legislaçáo. CORTES ACEITOS: dourada, pescada e tilhate.

013921 FILE I,lIGNHON REGIONAL soo,oooo eurLo r 39 ,cO 3gtto

040992 FLOCOS DE ARROZ 500G

FLOCOS DE ARROZ SooG 'Especificação: W-cozido pacole d 5oo9

300,0000 PAcoTE t] 4 Vfi,o

0\-,13 FLOCOS DE CERATS COÀTPOSTO 4009

FLOCOS DE CERAiS COMPOSIO - Especificaçáo : conposlo de j
cereais: lrigo aveia e cevada d 40ag a lala

200,0000 LATA 3.QoqoA

01 1945 FLOCOS DE r\4lLHO PRE-COZTOO 300,0000 PAcorE Ll lo 4.)Áqoo,
FLOCOS DE MILHA PRE.COZIDO PCT C/ 5OOG

O1O9O7 FRANGO INTEIRO 4000,0000 0urLo 1,Çc 31A@í)
FRANGO lNTElRO.Carne de frango congelada. Aspeclo próprio. náo
amolecido e nem pegaiosa, cor próptia sen manchas esveÍdeadas,
cheiro e sabat púpio, com ausência de suitdades, para§ilos e /a/vas
Énbalagem envoltas em p|áslico resislenle e lacrado, con rólula quo

identifÍque: categotia do pradulo, prazo de validade, çaÍimba da SeNiço
do lnspeçá1, coníome a legislaçáo. Poduta Pereclvel

.o'

r 3.â9o t4'ot1,oq
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040994 GELATINA SABORES VARIADOS 85 G

GELÁIiNÁ SÁ8ORES VÁRIADOS 85 6 - Esp€ci,icâçáo : prcpaâda em
pó pan golalina, Sabores: Morango, uva,lramboesa, linão, abacaxi Na
ernbalagem deverá contü extenanente os clados de identiíicação, modo
cle pÍeparo, procedêhcia, inÍormaçôes nuticionais, nt)nero de tote, data
de fabicaçáo, clata de validade e conalições de amazenagen. Vatidade
m[nina cle 6 rnêses na dêlê deenlrcga

ioo,oooo cArxA I g.qO 5 oo

011777 GELO EM BARRÁ Col\,ll 18KG 2000,0000 uNtDAoE
GEL9 EM BARRA coM 18KG . PRoDUzIDo coM ÁGUA PoTÁvELpoRÉM NÃo lNDtcADo qARA coNsuMo DEVtoo no unvistto. E
INDICAD) PARA coNsERvAÇÀo DE PR,DUT,S D/yERsos, PÁRÁ
GELAR BEBIDAS, E EM D/YERSOS PROCESSOS /NOUSTRIA/S,

o:úó4 Goiabada 5009

Goiabada - Especificaçáo: A naturcza do pro.tuto. as insh)çóes para
peparo, conposháo centesimal A data dê Íabricaçáo o a validacle. O
rcgislÍo do ótgáo conpelente dave constar na ambatagem au rótuto
Embalagen de 50O gQmas.

100,0000 LÂTA a]..Lo qq0 oc

012309 INHAME BRÂNCO 100,0000 QUrLo q.Qo ct go oÕ
INHAMÉ DE PRIMEIRA BRANCO .APRESENTANDA GRAU DE
MAÍURIDADE TAL QUE LHE PERMITA supotlar a manipúlaçào, o
lransporte e â conseNaçáo en cohdições adequadas paía a consuno
Con auséncia da sujidades, parâsltos e /êrvas, de acotda con ê
Resoluçáo 12nA da CNNPA.

01,1751 LARANJA 800.0000 0urLo C,cLo ,5.SQô,oa
LARANJA, tulo de têmanho nédio, can camcterlslicas Inlegras e de
pÍineira qualiclade, linpo, fiacluro no ponta da consuna imediata,
coloraçáa lniÍorne, produlo se/eciorado consistenle ao toque e isenlo de
paies amassadas- Embalagen: sacolas

O: 2 LEITE CONOENSADO 3959

LEITE CANDENSADO.IngÍedienles: l6ile inlegrale\ou leite em pô, a9úcar
e laclase Enbalagenlipa Telra Pak com pesa lÍquidode 395.

2ooo,oooo LArA r 1.§O .'t5 o

o4og95 LEtrE DE côco 2oo mt

LEITE DE c)co - Especificação: Leite de coco, contondo no nlnimo 2oo
nl, çon idêntificação do produto, naíca do fabicanla, dala do fabraação
e píazo de validade-

800,0000 FRASco 6,9c J. tí1,/o U

013236 LEITE EM PO INTEGRAL 2OOG PACOTE

LEITE EM PO INTEGRAL 200G PCÍ - Especiíicaçào: Leile en pó
inlegíal, ernbalagen 200 gramas, ambalagen pláslica contendo a

idenlifrcaçáo do ptodulo, marca do labricanle, prazo de validade e dala de
fabicêçáo.

6ooo.oooo PAcorE r 5 CLO 35tloc)

g
\,
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04099ô LIMAo REGIoNAL

LIMÃO REGTONAL - Especiíicaçào: Tipo conum cam 7OoÁ de maturagáo
Sen danilícações l/sicas, casca ínlegra. Com cot, sabor e êroma
cêÍacledslicos da espécie.

200,0000 QUrLo q 0o

027977 Linguicatoscana

Linguica loscanà. Píeparada con came suíôa e candÍnentos. Sem
pimenta, com aspeclo nomal,Fime, sem unidade, isenla de sujidades,
paÍasitas e laNas.Manlida en tenperaÍura de reÍigeraçáo adequada. O
procJulo náo deverá apresentaÍ a KG 300 superÍície pegajosa ou de
consisténcia anarínal. Acondicionêda en saco pléstico alóxico con
validade mlnina de 6 meses a conlaí cla enlrcga, congelada.

300,0000 0urLo J5 4 oo

c- 109 MAÇÁ NActoNAL
\" MAÇÀ NACIONAL.F|II| de tananho extÊ AA, cgm caíêcteÍísthas

lnl€gÍas o de píÍneira qualidade, linp, coloraçÁo uniÍome, aprcsenlando
grau dê naluíaçáo para consuno ituediato e que lhe permita supodaí a
nanipulaçáo e o lhnspoíle Náo deve apíesentar quaisguer /osôes de
origem llsica, necâhica au biológica. Embalagen: caixês dásticas
Produlo Percclvêl

400,0000 QUrLo 1, qC r 3,1& Oc

027978 MACARRÁo PARA LASANHA -5oog

MACARRÁO PARA LASANHA - Especificaçáo: Macarráo para tasênhê,
conlendo no n[nimo 5O0 gÍamas con identiíicação do pradulo, marca do
fabicante, dala dofabicaçáo e prazo de validacle.

2oo,oooo PAcorE r .[ô.CC A.oqoà

010873 IiIACARRÁO TIPO ESPÂGUETE

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE,produto não fernentado abtido pêlo
amassamenlo ínecénico de faÍinha de trigo camum e/ou sêmolalsemalina
Fabricados a paii de malérias pnnas sás e Inpas, iserlas de maléras
lerÍosâs, pêrâs/'los e laNas. Embalagem de polietileno lransparenle de
50Ag;

looo,oooo PAcorE r Q FUO

012302 l\4acaÍrao tipo paraÍuso coloÍido pct 5009 300,0000 PACoTE 6,Ço J.ô4qoq
MAàARRÁ) ÍtPo PARAFUSo coLoRlDo: EspeciÍicaçáo: Massà seca
con ovos, acondicionado em embalagen transparente intacta de 5009, a
enbalagem cleveÍá conler exlernanenle os dados dê identiíicêçáo,
píacedéncia, inlomaçées nulricionais, núnero de late, data de
iabrbação, dala de vahclade e condções de aímazenagen.
Validade mlnima de 6 meses ,,}â dalê de enteqa

01 1760 IVIACAXEIRA REGIONAL

'Macaxeira Íegional - Especificaçáo: Apresentando gtau de naluraçáo tal
que lhe pernila supoiar a nanipulaçéo, olíanspaie e a conseNação en
condições adequadas parc o consuno. Com ausência de sujidades,
pa€sitos e la\as, de acaído com a Resaluçáo 12n8 da CNNPA."

200,0000 0ulLo €,,:c I 3@ oo

027979 Maionese Cremosa 5509

Maionese Crcnosê- Sacrie 550úr ,. Conposta de água, Ólea vogelal
aíntdo nodificado, ovos pasleudzadoí, açúcaÍ, vinagre, sal, suco de

300,0000 uNloADE J.8 o

{"(
...\ü'
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limào, conseNadoí saÍbaÍo de polássio, eslabilzanles: gona guaÍ e gana
xantana, actdulanles: ácido lática e ácido cíhca, anlioxidanles: EDTA.
Sacre 5509 . com 5509.

040997 MAMÁO PAPAIA REGIONAL

MAMÃ) PAPAIA REGI,NAL - Especíicação: Íipo canun con 7a% de
fialuÍaçào Sen dênificaçées flsicas, câsca integra. Com caÍ, sabaÍ e
arona caraclerlslicos da espécie.

2oo,oooo ourLo I 9, 't.78o,oa

O4O9S8 MANÍEIGA COM SAL 300,0000 outLo 
I 4q,co t-l4 7aoioq

012186 MARGARINA COMUM DE sOOG

MARGARINA COMUM DE sOOG

d!ü044 Massa de sopa 5oog

1500,0000 PoTE '1C. I
400,0000 PACoTE 6 J.6Qoc,

Mâssa de sopa - EspeciÍicaçáo: A base de latinha de lítgo, can ovas.
Embalagên coh no nlnino 500 g, com daalos de tdenliÍicaçáo do
produlo, narca do Íabàcante, ptêzo de vali<lado, peso lÍquido, de acardo
con a Resoluçáo RDC 93n00o - Anvisa.

027986 lvlASSA DE TAPIOCA lkg

MASSA DE TAPIOCA é leita apenas com Íécula de mandioca e )á vem
prontinha paQ o WpaÍo. Rendinento: 10 tapiocas médias. lngredtenÍes:
Fécula de nandioca e água. Náo conlén glúlen. Pacole çofi 1 kg.

400,0000 PAcoTE .9,ao Z,QóOo

011762 MELANCIA

MÉUNCIA, tulo de lananho nédio, com caracteríslhas tnlegras e de
pineiía qualidêde, limpo, naduro no ponto de consumo imecliato,
coloêçáo unifoÍme, prcclulo se/eciorado cors,§lerle aa loque ê isênla de
pârtês €mêssadês. Embalagefi: sacolas d6 fibra.

600.0000 0utLo 3 50 5.-tQoo,

011763 MEúo 400.0000 QUrLo i 3.c,o , 
q.904,0.t 

1

'Melão - De ptiheiâ qualidade, com tananho nédb, en qrau médio de
anadurecinenlo, se,7l' sinâis de amassados em sem rupfulras.'

040999 MTLHO BRANCO 500G

MILHO BRANCO - Especificaçáo: Gtáos ou pêdaços de gráos de nilho
que aprcsentan ausência parcial ou tatal do gérnen, em lunçáo do
prccesso de escaificêção nocênica ou nanuêL Canjica exta ou qualra.
Embalagefi inlegn de 5009, na embalêgen deverá constar dala da
Íabicaçáo dala de validade e núnero do lote do Produlo. Validade
mínima de 6 neses na data cla enlrega.

soo,oooo PAcorE r G-. SO 5 t)

012016 MILHO PARÂ PIPOCA PCT sOOG

MILHO PARA PIPOCA PCT 5OOA

030046 Milho veÍde 2009

Milho vede - fiilho veído en lata, píoduto píeparado com milho,

400,0000 PACoTE e C
L c.36 6)

3Q8,Oo100,0000 LATA I 3,q Q

_^



Patá
soLtcrTAÇÃo DE COTAÇÃO OE PREÇO No 20190214001

rno l\,4unlcipal de ltaituba
Pag.: 12

Emitida em : 1410212019Íefêituía [r!nicipal de ltaituba

previanenÍe debulhado, envazada, Né-cozidos ineÍsas en tiquidos de
cabeíuÍa apíopÍiada subnelida a prccesso tecnológico adequado antes
ou depois hernelicanenÍe lechado. A enbalagen deveÍá contet
exlêínanenle os dado§ de identiÍicaçáo o ptocedéncia, jnfafinações
nulricionais, núme@s do lote, ctala cle vatidade, quantidade do produto.
Produto. O produlo deveá apíesentat vêlidacle nlnina de 06 fsei,
nesos a parti dê dala de entíega na unialade íequisitanta. Ehbalagen
em lala cravada e esleilizada de 2009.'

030043 À.4OLHO DE SOJA SHOYU 900m1

molho de soja shoyu,Água sal relinado. soja mitho açúcar utstat
coênle caranelo e canseNador sorüaro de potáss/o. NÁO CONTIM
GLÚ|EN- O Motho de Soja é indicado na péparo de patos ttptcos da
cozinha oienlal, desde a frango xadrez ao tepanyac, passando pelos
lequnes, peixes e grelhadas.FRASCO COM 900M1

100.0000 FRASCo IGç^ 16, l_.)

C!,71 MOLHO INGLES 900M1

MOLHO INGLES 9OOML

O41OOO MORTADELA

100,0000 FRASco -lQ so 11.9@,oc,

3oo,oooo eurLo t 15 t 4.5üqo
MARÍAOELA enchido ou embutido feito de came de bovinas, suÍnos, de
aves e de cubos de goíduâ. Os lenperos goelmente usados incluen
pinenla prela (inleira au noída), muda, noz tnoscada e coenl@

012139 QUEIJO TIPO I4USSARELA 400,0000 0urLo LrÇ.c_o ,14. ?üqoq
QUEIJO TIPO MUSSÁRELA Especificaçáo: Queijo tipa nuçarela, baa
quàlidade, fatiada, en enbalagen da tipo bandeja de isopor com filme
plástbo devidamenle idenliÍicada com a narca do produto, peso e dala de
validade do ptodulo. Na enbalagam deveá havet Íranscriçãa do regista
no SlM, SIF ou lMÀ.

028064 PÃo DE FoRt\ilA PCT sooc rooo,oooo PAcorE r Q ítO , 1-4Úq OC
páo de foma é um produlo obtido a paíti <lo cazimento da nassê doce
da lêrinha de 1,.úo. Á massa é moldada en una lama au nalde
(geralínente can aspeclo de paÍalelepÍpedo telo) antes de set levacla ao
forna. PCT 5A0G

OITÉ51 PÃO TIPO HOT. DOG,

PÁO TIPO HOT- DOG.Padulo oblido pola cocçáo, on conciições
lecnologicamente êdequâdas, de uma massa loÍnenlada, Neparada com
Íaihha de tigo e ou outras íatinhas que conlenhan naluralnenle
protelnas fofinadaras de glúlen ou adicbnadas das nesnas e água,
podehdo conleÍ oultos ingredienles. Peso unilário de 509. O produlo será
entÍegue por unidade e seu peso quantificado ên quilo.Produlo Pereclvel

2ooo,oooo ourLo r _l 3 Co A6.qs o

041368 OLEO OE SOJA REFINADO 9OO ML

OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML - Éspecificaçáo: oblido de natéia
prkna vegelal em bom esÍado sanitáio, ostaÍ iserlo dê subsláncla§
eslrârrás a sua çonrysiçáo. aspeclo límpido e isentodE impurczas à
25oC, cor e odot caraclelsticos

500,0000 FRASco 
I

Q,Qo a üo

2OO,OOOO BANOEJA 
I

4oaoo011765 OVO VERMELHO r? pô 1

{. *,(

o»

A
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012006 PEPTNO

012085 PERA

soLtctTAçÃo DE COTAÇÃO DE PREÇO No 20190214001

Ovo vermelho - Especificação: Tipo extra, ctasse A, vernetha Embalagên
conlenclo 30 unidacles, con dados de idehlificaçáo da produta, nârcà do
fabricanle, pozo de validacle.

,t,ao J.Çqot,012304

041371

Palmito 5609

palnilo en conseNa embalagetu contendo 5609

PATÊ DE ATUM-150g

PATÊ DE ATIJM- tníoÍnações da produto. tngíedienles: Alun, égua, óleo
cofiestlvel, ovos Nsteurizados, fécula de batala, anido noctificado,
vinagre, sal, açticar, rcalçadoÍ de sabot glulamata monossóclico, cebola,
alho, salsa, cebolinha, suco de timão, mostada, acidutante ácido táclico,
espessaí,le goma xaôtêna, conseívadú sorbalo cle Ntássia,
sequestante EDTA cálcio dissó<tico, coênte belacaíoteho, aronalizante.
êntioxidante ÍBHQ. Peso lquido 150 gêtuas. NÁO CONTÉM 3LúTEN.

O\,ó8 PEITO DE FRANGO

PEITO DE FRANGO.Ca1, de peito de trango congelada_ Aspecto
prôprio, não afiolecido e nen Ngêjosa_ Embalêgen tipo bandejas,
envoltas en plástho reslslenle e lacíado, con rótuto que identiíique:
categoriê do produto, prazo de valida.te, cainbo do Sevtço cte tnspeção.
confoíme a leqislação. Ptodulo PeÍecível

100,0000 PoTE

100.0000 PoTE

600,0000 0urLo

100,0000 0urLo

L 1.tt oo

,ço 5?Qso 
'PEPINO, ftulo de lananho nédio, com ca6clerlsticas lntegras e de

primeira qlalidêcle, limpo, coloraçáo unttoine, produlo selecianado
corsisÍerle ao logue e lsenlo de paies amassadas Enbalagen: sacalas
liry "íede'-

loo,oooo eurLo r j5 I 5a, oc

011768 PII\,IENIA DE CHEIRO

PIMENTA DE CHEIRO, ftulo caÍacteílslico, lnlegrc e de pimoia
quêlidade, fresco do calheita recente, linpo, colaração unit'ame,
apresenlando grau de malu@ção tal que lhe pemita supaíaÍ a
mênipulêçáo e o tíanspotle. Enbalagem: sacolas tipo "Íede".

030048 Pimenta do reino moido 2509

Pinenla do reino - EspeciÍicaçáo: Enbalagen com 2509, can dados de
idenlifhaçáo do pÍodulo, fiarca do fabíicante, data de Íabricaçáo e prazo
devêlidade, de acodo con Resoluçáo 12n8 da CNNPA.

O1 1769 PIN4ENTAO REGIONAL

'PERA - De primeirê qualidade, can tananho ínédio, em grau nédio de
anaduÍecinenlo,pronlo para o cansuno, sem sirais de amassados er,

'Pinentão rcgbnal - Especificaçào: Apresenlando grau cle natuÍaçáo lal
que lhe Nrmita suryrlat a manipulaçáo, o tanspone e ê conseNaçáa em
condiúes adequadas para o consumo. Cofi êuséncia de sulidades,
parasilos elavas, de acodo con a Resaluçáo 12/78 da CNNPA"

100,0000 0urLo

100,0000 PAcorE

200,0000 QurLo 
I

1? Oo

q,qr) /.1,80,0C

- ü)'.

CP
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030047 POLPA DE FRUTA 1kg

POLPA AE FRUTA , sabo/es
variados,Ace íola,goia b a, ma ng a, a b acaxi, n aíacuj a cu pu açu, pasleu izada,
congelada, sem adíçáo de corantes annciais e adilivos quÍmicas, sabor
caracteríslico e aüadével lsenta ale: vestlgio de alescongelafiehta.
Acondicionada em enbalagen tanspaíehte, peso llquido de A1 kg,
conlendo na enbalagen a identíficaçáo do ptodulo conforme legislaçáo
Validade mínina de 12 (doze) meses, a contaí da data de entrega.

1000,0000 QUtLo 5,ct,o 5 U

011750 QUTABO loo,oooo eurLo f L3,co JAb o)
QUIABO, kulo caracte slico, Ínteg@ e de pimeira qualidade, Írcsco de
colheila recento, linpo, colaraçáo uniforme, apresentando grau de
naluêçáo tal que lhe permüa supotlaÍ a nanipulàçáo e o tênspotle
Enbal agem: saca las tipo' rede'.

0§-49 RefrigeÍante 2lts,pct com 6unidâdes

ReÍroerante - Especificêçáo: Rehtgeíanle atliÍicial sabarcs Uva, laranja,
guarcná e coca, em Fíasco 2 litros tipo pet, canlendo cada pacole 0ô
unidades, Elaborado can á?ua gaseiíicada. açúcar, suco nalu?l.
acidulêntes, conservador, coranles adificiais, latlrazina e arona sinlélico
aííficial- Conlén calo a, carboidÍalo e sódia, Relrigerante Fabncado no
Brasil- Bebida náo alcoólha.Enbalaqen pláslica, lÍansparcnle, de boa
qualidade, con açúcaí em sua canposiçáo, conslando identificaçáo da
produto, inclusívo c\êssiticaçáo e a nàíca, nofie e endereço do fabricanle
ê a dala defabicaçáo, validade nlnima 6 meses.

500,0000 PAcorE - r\ !c, I Jq.(402

01 1770 REPOLHO BRANCO 4oo,oooo ourlo r 1íLO 13 4('o, O:1
'Reqlho branco - Especificaçáo: ApÍesentando gíau de maluÍaçáo lal
que lhe peÍnita supoíar a manipulaçáo, o lrahspade e a consêNação en
condições adequadas paÉ o consuno. Con ausénciê de sujtdêdes.
paÍasitos elaNas, de êcotdo com a Resoluçéo 12n8 da CNNPA'

O3OO3O BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 4OOG

AISCOITO DOCE, do liQ rosquinha, Maia ou maisena, na sabor leile,
caco au chocolale, oblido pela nistuía de fainha(s), antda(s) e ou léctld
(s) com outíos ingrcdtenles, suômer?os a processos cle anassamonlo e
cocçáo, fementâdos ou náa- O biscoito deveá seí labicado a parlir de
maléias pimas sãs e /impas seào rcjeilados biscoilos nal cozidos,

\- queinados, náo padendo apresentü excesso ale dureza e nem se
apresenÍar quebradiço. Dupla enbalagem pimária de polietilena, cam
capacidade paft 4009 ;

Boo,oooo PACoTE r C,cuC 55

028065 SAL GROSSO TE|llPERADO

SÁL GROSSO -|EMPÉRAOO, Sal, olélêno, coentrc, salsa, tonilho e
pinenta veinelha. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

100.0000 ourlo 
I

Ll,cto 4qo o

03026í sAL MoíDo E toDADo.

SAL MoIDO E IODADO-cloreto de sódio, iodato de potás§io e

anliunectênte. Énbalagon em pláslico de polielileno con capacidade
para í kg.

100,0000 QUrLo
C l4,o Ut)

39po r'í1.tt.b,oq028066 Salsicha tipo hot-dog PCT 5 KG 300,0000 PAcorE

.ú(

_-A

I ,l@
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Salsicha tipo hol-dog de pimeiê quêlidade constilulda de carne bovina a
de aves- Resfriada, cam candimenlos lilurados e cozidos. Acondicionada
en Sistema cry-avac, con validade n[nima de 6 íser, meses a corlal da
dala de enlrega pesando aproximadamente 50g par unidade. Pacale con
5 kg. En caixa de papelão com especilicaçóes de acaÍdo com a
legislaçãa vigênle.

012014 SELETA DE LEGUI\,IES 800,0000 LAIA 3,cto 13.4@,oq
SELÉTA DE LEGUMES - Especificaçáo: an conseNa, embalagen
contento na nlnino 2809, con idenliíicação do produto, Marca clo
íabrbanle, data de labricaçáo cle prazo de valiclade

030050 Suco em garrafa (natural) sabores diversos c/ 500m1

Suco en garíata (nêtural) sabores diveÍsos c/ 50aml

G-./67 suco EM pó sABoR vARlADos cvl5pcr DE 45c

suco EM PÔ sABoR VARIAD3S cx]l SP,T DE 45G

041375 TEMPERO COMPLEÍO TRADICIONAL-3oo9

2OOO,OOOO GARRAFA ? 1í.o

600,0000 cArxA r J9, QO -t-1.9

600,0000 PorE I 5,QO 3t4 s)
TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL-SaI, albo. coento, pimenta do
reíno, louío, caninho, piínenla, cúrcuma- Enbalagem en os poliesliíeno
con lampa e vedaçáo aluminizada, cotu peso lÍquido de 3009.

012038 TEI\,1PERO COI\,lPLETO - SABORES VARIADOS 300 0000 PAcoTE
q,QO ,2-qa

ÍEMPÉRO COMPLEÍO, ptoduto $epaíado à base de alho, ôal, e
esreciaias, com ou sem adiçáo de pinenla.Pacolê de 609, canlendo 12
sacàés de 5gr.

013740 TOI\,IATE REGIONAL 300,0000 QUrLo 1.c

028068 Torrada Levemente Salgadas- 320 gramas

Tonada Levenente Salgadas, cracante e leves. Pacote con 320 1anas

1000 0000 PAcorE L qq

0,12305 UVA TIPO ITALIANA

UVA OE PRIMEIRATIPO ITALIANA

028069 VINAGRE - 900 ml

VINACRE - Especificaçáo: Vinagrc do lipo bíanco, conlendo no Ínlnimo
9oo nl. con idenlilicaçáo do produto, marca do Íabíicante, clala de
labicação e píazo de vêliclêde.

4oo,oooo eurLo r .33.cO y 8.8oll,i-t

200 0000 FRASco

{ s

,1

C
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Emitida em : 1410212019
o Municipalde ltaituba

refeitura lúunicipal de ltaituba

Proponente: F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - l\rE

Endereço : AVENIDA SAO JOSE

Bairro : BELA VISTA Cidade : ltaituba

CNPJ / MF : 23.554.852/0001-26 lnsc. Estadual i 155042246

UF:PA

CondiçÕes de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo de entrega :

Dias

D ias

Valor das mercadorias : RS

lmpostos: RS

Oescontos: R$

Valor do pedido : R$

- Valor por êxtenso :

Data: / /
Carimbo ss n atLr Ía

á ^ "r{s\\J

0/

CI ),jílu-_q_ic._
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ra Municipal de ltaituba

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a soltctrAÇÃo DE corAÇÃo DE PREÇO No 20í90214001, emitida em
14 de Fevereiro de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

Proponerlô: F 0E A LIÀ,IA COMERCIO E VARIEOAOE -

Endâroço : AVENIOASAO JOSE

BaiEo: EEL VISTA Cidad6: llailubã

CNPJ / l,lF : 23.554.852/0001-26 tntc. Etraduât : 155042246

Em: _l_l_

I

{ :a<
§\rv
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soLtcrTAÇÃo DE coTAçÃo DE pREÇO No 20.190214001
Paú

overno Municipal de ltaituba
feitura Municipal de ltaituba

Proponente: PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS

Endereço : TRAVESSA TREZE DE MAIO

gairro: BELA VISTA Cidade: ltaituba

cEP : 68190-635

CNPJ / MF : 34.835.918/000 Í -72 lnsc. Estadual : 15'1509620

Pag.: 1

Emitida em : 1410212019

UF: PA

O(A) Prefeitura Municipal de ltaituba, solicita que se.ia fornecido os preços unitárjos e totais do(s)
item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento pÍelimlnar de preÇos e verificação da modalidade
de licitaÇão cabivel.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de

- _:ompras/serviços, reseryando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s),
-ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) PreÍeitura Municipal de ltaituba.

Itaituba, 14 de Fevereiro de 20'19 ,*61 ,*"r^-
Responsável

Código Dêscrição etd Unidade Preço Unit(R$) preço Total (R$)

040974 ABACAXT

040975 ABOBORAREGIONAL

040976 ACHOCOLATADO EM PÓ 40oG

ABAC4üI - Especificação: Tipo perola com 70% de maturaçáo, sen
danificações ílslcas, casca integra. Peso par unidade de
aprox im ad anenle 1, 3kg.

AcHacoLATADa EM PÓ 4ooG - Especificaçéa: chocolale en pó,

conlendo no nlnimo 400 gramas can identiÍicaçáo do ptodulo narca do
fêbricante, dàla de fabricaçáo e prazo cle validade

040977 ACÚCAR CRISÍALIZADO,

ACÚÇAR CRISTALIZADA COR BRANCA ' Açúcar Ctistal de origen
veaelal, consl\uldo Íundanenlalnenle pot sacarose de canà -de
-aiúcdt. Aslecla. sóltdo cam chstais bem dehnidos Cat branca tpdta o

açícar cisiat bíanco). odoÍ e sabat prÔpio oa praduto' Émbatagen
i;tacla de 5 kg, na enbâlagefi deverá constaí dala da fabicaçáo dala de

vêlidade e nimero do tole do produlo. validade ninina de 6 meses /]a

dala da entrega

300,0000 0urLo j. é5Q oo

400,0000 PAcoTE 
I 50D ?oflqo

4000,0000 QU|LO l
320 13.p0

60,0000 FRASCO I

gSloo

ABOBARA REG|ONAL - Especificaçâo: Tipo canlboliá, sadlas, írescas,
sen daniÍicaçóes fÍsicas, casca inleg@ /senla de sarôsláncias lelrosas,
sujidades, parasilas, la"/as, falhas, residuos de deíensivos agticalas,
adot ê sabor estÊnho.

-'l

o4o978 ADoÇANTE DtETÉT|co-1 ooML 4L0

J

--l{

n

*

soo,oooo uNroADE I 6.qC 1 5. Oo,oÀ

L
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Patá Pag.: 2

141O2t2019
overno Municipal de ltaituba
refeituÍa lúunicipal de ltaituba Emitida em

ADOçANTE DIETÉTICO Liquida de 1OO nl, ingredienles, água, sotbital,
edulcoentes êdificiais ciclanalo de sôdio, e sacaina sódica,
conseNantes, ácicJo benzoico, melilpaÍbeno- Enbalagem de 1 A0 nl

040979 AGUA MINERAL EM COPO 2OO ML.

ÁcUA MINERAL EM COPO 200 ML - Espociticaçáo: Água nineôt
Acondicionada en copos de 20O ml. Con impressão alo none do
fabricanle, registto no Minlslério da Saúde e validacle do proclulo náo
iníeriot a 11 rre§es. co,lrado§ ala data do íecebimento definilivo.
Embalagen: ca*a conlendo 48 capos.

3000.0000 PAcoTE an.@ 81 ()

O4O98O ÁGUA MINERAL SEI\r1 GÁS 3OO I,lL PCT 24 UNO 4500,0000 PAcoTE
"h,u)

$c
AGUA MINERAL sEM cÁS 3oo ML pCÍ 24 UND - Éspecticaçáa: Água
nineêl Acandiciohada em gatafas de 3O0 i1l. Com inpressão da name
clo fabicanle, egistro no Ministéro dê Saúde e valiclade do pÍodulo náo
inleioÍ a I 1 meses, conlaclos da data do rccebimento delinitivo

o4o981 ÁcuA iflNERAL-GAúo 20 L

Agua fiinêral, Galão 2a L Nêtural, cristalina, embâlageín de pláslico,
denlro dês rcqrês de conerciàlizaçáo

6oo.oooo cAúo 4s §7.o üt)

011685 ALFACE REGIONAL 500,0000 MAÇos

Allace regional - Especificaçáo: En pé, êpíesenlanclo gtêu de evoluçáo
condelo do tananho, aíana e cot píópíía. Con ausência de sujidades,
paasilos e laNas, de acordo com a Resoluçáo 12n8 da CNNPA.

040982 ALHO 300,0000 0utLo w 8.1
ALHO - EspecilicaÇáo : bulbo de lananho médio. cam caracterisliçês
lnlegías e de rimei? qualidade isanlos de sujidades, rrseÍos. paras/las,
lavas e corpos eslrarhos adelÍdos e cásca Não deve apresenlar
quaisquerlesões de aigen flsica, mecânica ou biológica-

a/ 3 AITIDO DE MILHO 2OOG

AMIDO DE MILHO 2OOG - Especificaçáo: Embalagem con 200 g con
dados de idenliíicaçáo da prcdulo, naíca do fabicanle, data de
lêbicação, prazo de validade, pesa llquido e de acordo com a Resolução

QnB da Canissáo Nacional de Narnas e Padíões para Alimenlos '

350,0000 cAlxA 5en ,1.§,Q.o,oD 
1

027964 APRESUNTADO FATIADO

APRESUNTADO FATIADO PÍodulo de boa qualidade latiado em

embataoen Dandetê de Éapot com plásltco. devtdàmente ldenlíicada

com nirca oo produto. peso e dàta de validdde e regÉlra no SiF au IMA

300,0000 QUILo I EfrN 8.4oo

800,0000 QulLo I 3b0 3,Ç40 o
0,I3242 ARROZ BRANCO TIPO 1

ARROZ BRANCO ÍlPO 1 - EspeclÊaçào Embatagom conlendo 1 k9

cam dados de dentlicaçào do ptodttlo marca do íabricanle- dalà oe

iioncacào. orazo de vatdade. Êsa llqudo e cte acordo can a Resoluçáo

12nB Aa Conissáo Naaonal de Noímas ê Padíóes para attnantos'

-'tr- ^.

I ccp

r 5.co 1cstm,os1

{
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0í2300 AVEIA CEVADA EM FLOCOS FINOS 4509

AvEtA CEVADAEM FLOCOS F/^,/OS 4509

0,1230,I AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS 450 g

AVÊIA TNTEGp.4.L EM FLOCOS 450 g

040984 AZETTE DÊ DENDÊ 2OO mr

100,0000 LATA 
I /l0.qo l.orto oô

100,0000 LATA -40 Q0r -{.o1qoo 
r

300,0000 FRASco 
I 3go l.,ltt2,oo,

AZÊ\TE DÉ DENDÊ. Azeite clê dendé, contendo no mlnino 2oo mt, cofi
ialenlificaçáo do ptodulo, naíca do labncante, alaÍa de labácação e prazo

027966 AZEIIE DÊ OLIVA 500 ml 100,0000 FRASco 
I

I -- I

AZÉ|ÍE DE OLIVA - Especihcação: Azeile de oliva, contenclo no nlnino
500 ínl, con identilicação do produlo, marca do fabicante, data de
Íabricaçáo e prazo de validade.

027965 AZEITONA VERDE 3OOG 100,0000 vtDRo qgo q8 6D
AZEITONA VERDE - Especificaçáo: Azeitona Veíde, en conseNa,
embalagen conlendo 3Aog.efi vidío, com idênlilicaçáo do produto, narca
dofabricanle, dêta de fabricaçáo e prazo de validade

O3OOOO BANANA PRATA REGIONAL 1000.0000 QUrLo 
I 4 qn , ü.4'lo,oo,

BANANA PRATA REGIONAL - Especiíicaçáo: Tipo píata con 70o/o da
mêluraçáo, sem danúicações //s/cas, casca /rlegra. /senla de substàncias
lerrosas, su/;Uades, arasltas, /arvas, resÍduos de delensivas agrícalas,
odot e sabot eslranho Pêso pot unidàde de apíoxifiadafienb 1A0g

011693 BATATA LAVADA

Batala lavada - Éspecificação: Aprcsenlando gra! de natuíêçào tal que
lhe paímita supotlat ê mênipulaçáa, o lranspotle e a consorvôçáo em
condições êdequadas pan o consumo Con ausénaia de suiidades,
parasilos e lâNas, de acardo com a Resoluçáo 12nB da CNNPA

600,0000 QUrLo C2,clq 4'tol4

012307 BATATA PALHA sOOG

BATATA LÀYADA - EsEcifiçaçáa : aqesentando gau de naturaçáo lal
que lhe pemila supodat a nanipulação, o lransqlíe e a conseNação en
;andições adequadas pan o consumo. Com auséncia de suiidêdgs,
paíasllos e laNas, de acatdo con a Resoluçáo 12n8 da oNNPA.

200,0000 PACoTE 
I

012142 BEBIDA LÂCTEA FERMENTADA

Bebicla táclea lermentadê de polpa de ivlês - inlegÍal com yogud e polpa

de frutas, resliada - caíela con 6 und (1009) 6009 a bandeja

SOO,OOOO CARTELA ? "Qo r 6.3â0,«r

300,0000 0ulLo
c1 o

010897 BETÊRRABA

BETERRABA.RaíZ carccle slica, exlra AA tntegía e -de 
pineira

õiàiaui", rr*"o de colhoita rocehte, linpo, coloraçáo uniforne

T fr.ÍA

L
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aprêsentando grau de matuÍaçáo lal quo lhe pofititê supodat a
nanipulação e o trênspade- Embalêgem: §êcolas lipo "rede". Produlo

040985 BISCOITO DEÁGUA E SAL

BISCOITO DE ÁGUA E SAL - Especiíicação : Enbatagem tripta,
canlendo no mlnino 400 g, com identfaaçáo do produlo, naícê da
fabíicante, prazo de validade, peso lÍquido e de acordo com a Resoluçáo
12,/78 da Conissáo Nacional de Normas o Padóos para Alimenlos -

800 0000 PAcoTE 4.wo ,

01 1691 BtSCO|TO IPO t\.4AtSENA 800,0000 PAcorE 5 JO t{ 6o ôD
Biscoilo lipo mêisena - Especlbaçáo: Embalagen com nínlno de 4009,
con dados de iden licaçáo do produto, marca da fabricanle, prazo de
valiclade, peso liquido e de acoKlo com a Resolução 1U78 da Conissáo
Nacbnêldo Nomas e PadÍóes para Alimenlos - CNNPA.

040986 BOLO COIVl COBERTURA 300,0000 QutLo 
I

.-
Bolo, deveÉ se/ feito cle fainha de trigo es€cial eniquecidacle com
ácido lólico, podendo ser ale laônia, nilho, cenouÍa o mesclado çom
achocolalado; com cobetTuô ou recheio e doverá ser enbalada ên
sacala plésüca transparenle, apresehlando peso, dêtê de validade
confame deleríninaçáo dê ANVISA-

012311 BROCOLTS 200,0000 0urLo

-
BROCOLIS-apíesenlando grau de evoluçáo complelo do lamanho, arona
e cor própda. Con auséncia de sujidades, paÍasilos e laNas, de acado
con a Resoluçáo 12n8 da CNNPA

013237 CAFE EtVl PO 250G

)AFE ToRRAD, E MatDo cz,aGR - Especifícação: calé loÍada e

noldo, embalagen pláslica de 250 grarnas, de pàmeia qualidade

canlenda dala de Íabricação e pÍazo de validade, com seb de pureza da
Associaçáo Brcsileirê da lnduslria do cêlé - ABIC

3000,0000 PAcorE 
I @.5U q,.5N 0

a27967 CALABRESA

CAIJABRESA Came sulna, goídura sulna, came mecanicamenle

separadê de aves, água, came mecanicafienle sepa@dê de suino
pàleloa de sojd, sdl. àçucar, lumaça llquidê pinentd vêmelha atho .

'Êqtlador de ácdez laciato de sóclio . estab izanle poltsfalala cle sódto

rcálcadot de sabot qlulamalo monossócltco. anloxtdênle enlorbalo cie

sód;o consetuanle nil ta de sódia , coranle nalurclcaômela tV e co?nle
naluÊl carmin de cochonilha Náo conlém glúten. Contén caÍhe
necdhicanente sepaÍada de aves Conlén came necantcanenle

separuda de suÍno.

300,0000 QUILo I
Ç. c

040987 CALDO DE CARNE CX COI/I 24 UND DE 19G-456G

CALDO DE CARNE, sal, gotduía vegetal, anido, açÚcat, égua, à|ho'

cebala, came bovína, pimenta veinelha, salsa' louÍo,qengibrc' ct)rcuna'
rÀatcaàores ae sabor àtulanala de sôdo e inosinato de sódio' espessanlo'iiÃi-iáíírÁá.-ioi"iràt cêtaneto ttt e urucun e a@matEante NAo
"cONtÉu CtÚfm PaDE CONTER Sc']A CàLla com 2a unúaoes de

199 cada.4569

150 0000 cAlxÂ

r -t

-A

I
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040988 CALDO DE GALINHA CX COI\4 24 UND DE 19G.456 150 0000 cArxA '.-t-
CALDO DE GALINHA Sal goíduía vegelal, anido, açúcaí, água,
cúrcuna, sâlsa, cebolê, êlho, caíne de galinha, pinenta-branca,
Íealçddores de sabot glulamalo de sôdio e nosúalo de sódro, espessante
goma xanlana. a@natizanles e cor€nle cêtafielo lll. NAO CONTTM
GLUÍEN CONTEM DERTVADO DÊ SOJA CaÀa com 24 unidades oe
199 cada-4569

027972 CANELA EI\4 PO 3OG 200,0000 FRAsco 
I

CANELA EM PO FRASCO COM 3OG

O1O9O3 CARNE BOVINA PURA 800,0000 0urLo 9,o. 16 o
ÇARNE BaVINA PURA Deveíé leí aspeclo firme, caí vermelha vivo, sem
escurecinenlo au manchas e odot canclerlslico. Enlreguo eÍ']'
tenperatuía de aé 7A C. A enbalagem priméÍia deverá ser saco plástico
lransparenle, idenlificada con íólulo indicando o tipo de cale e peso.
Limito de peso por embalagem deveíé seÍ <le 05 (cinca) quilos CARTES
ACEIÍOS: abatía, coxáo mole, caxáo <luro, lagêrto, palinho, niolo da
palela, músculo, Nnla de peilo. Pradulo Peíeclvel

,1 43.)OO,c010900 CARNE BOVINA COr\,l 0SSO 800.0000 0utLo
CARNE BOVINA COM OSSO.Deverá let aspecto Íime, coÍ vernelho
viva, sen esauíecinenlo ou nanchas e odaí caíàcteílstico. Ehlregue em
lemperalura cle até 70 C A enbalagen pinéia devorá sor saco plástico
lÍansparenle, iden ficada con ólulo indicando o üpo de cotle e peso.
Linile de peso poí enbalagen deveÉ set de 05 (cihao) quilos. CORIES
ÁCÊIIOS: cosle/a, coslgla mindinha, Nnta de agulha, chambai.

o1o9o1 oARNE BovtNA i,íolDA

CARNE BOVINA MOIDA-Deverá tet aspecto fiÍme, caÍ vermelho vivo,
sem escurecinento ou nanchas e odor caracterlstico- Enlregue en
temperalura de até 70 C. A embàlagetu primáia deveré seí saco plástha
trahsparenle, identilicada con íótulo indbando o lpo clo code e peso
Limila de peso pat embalagen deverá set de 05 (cihco) qu,iios. CORIES
ACEITOS: acén, pescoço, peixinho, núsculo, palinho, coxáo male
Ptoduto Perectvel

800,0000 Qurlo 
I 4 5.qO lt.t 0

0 73 Catchup Tradacional- 3909

Catchup Tzdicional- lngrcdientes: água, lonêle, vinagrc, açúcar, xa@pe
de glicose de milho, sal, espessanles cróoximeÍlcelulose sódica e goma
xanlana, acidulante ácido cilrico, conseNadü écido sórbico e
aromalízante. Náo contérn glúten- Frêsco con 390 g

200,0000 FRÂsco

011697 CEBOLA Er\.4 CABEÇA

Cebola en cabeça - Especificação: BÍanca, bulbo de lananho nédio,
con caraclolslicas Ínleghs e de primeira qualidêde; isenlos cJe

sulTdades irselos, parâsilas, laNas e cotpos eslranhos acleiclos à casca-
Náo deve aprcsentat qualsquel /esÕês de odgen flsicê, mecánica au
biológica.

500,0000 0urLo a.c0 oao o

.ao 8oo o011703 CENOURA REGIONAL

'CenouÍa regional - Especificação: ApÉsenlando grau de matuíaçáa lal
que the parfiita suporÍar ê nanipulaçào, o lônspofte e a consoívaçáo em

300.0000 0ulLo

r z -'l

,4

í
I
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030037 Cereal inÍantil400g

Cereal inÍantil §aboÍ aÍoz e nilho - Es9citicaçáo: latê con 4OOg,
conplenenlo alinentaa Nía ciahça a pafth clo e més con vitaminas e
ÍeÍo sabar atoz e nilho.

100,0000 LATA ,10"ü) l ooo 0ô

011696 cHÁ sABoREs DrvERSos

Cl,á sábores d,Vs6os - câixa com 20 g conlendo 10 sachês cada caixa,
saboíes: camoínilê, hortelá, eNa doce, fiaçá.

200,0000 cArxA 
I 5.90 i.tao 0o

6T,89 CHEIRO VERDE REGIONAL

HEIRO VERDE REGIONAL- EspecÍticrçéo: coentro ê cebolinha

017246 CHOCOLATE GRÁNULADO

500,0000 MAÇos q {.U,15 O)

400,0000 PAcoTE l:-""''-'
choctlate gíanulado. PÍepaÍaclo com Cacêu etu pó, açúcar e anido de
nilho podendo ser adicionado Leite e outras substânclas. Vatidade
nlnina de 11 neses a Conlêr da dala de enlrega. A p@duto será
efibêlada em saco Plástico lransparente, a!óxico, resislenle,
hefinelicaÍnenle Vedado, peso 50A9.

012303 CHUCHU 200,0000 0urLo Çr-
CHUCHU: ApÍesenlando gnu de MATURIDADE lêl que lhe pemita
supoÍtara mênipulação o tÍansporle e a consetuaçáo en cahdiçoes
àdequadas para consumo Con auséncia de su/'/dades, parasllos e
laNas, de acordo cam a Resaluçào 12/78 da CNNPA

030035 COCO RATADO 1009

COCO RALADo.lngrcdientes: coco íalado, açúcaí, sal, unectantes e
conseNanles Teor de lipldio filnimo de 30yo e sacêrose êclicionada de
ná\ino 30%. Umdo e adaçado. Embalagen plá§ica leúossoldêdê con
peso de 1009.

800 0000 PAcorE

--,

030033 Colorau em pô - 5009

Coloâu efi pó - Especilicação: condinenlo de cot avermelhada a base
de un ou nais espéc/bs vegela/s, sendo uma delas o urucum.
Caêcterlslicas: pó fíno. Embalagen: saco pléslco tÍanspaíeníe, teÍmos
soldado, con capacidade paíê 500C

200,0000 PAcoTE I

rôa'lo. [ ü \318 r)

011706 COUVE REGIONAL 500,0000 MAÇos I 5o oo
"Couve regional - Especifhaçáo: Apíesenlando grcu de evoluçáo
cofiplelo do tananho, arcma e cor própia. Cofiausênciê de sujidades,
parasitas e laNas, de acordo com a Resoluçáo 12nBda CNNPA.'

<.----
=>4012306 COUVE FLOR

COUVE FLOR Aprcsentando gÊu da evolução completo do tananho,

400 0000 QuiLo

-'l

Â
,J

T

T

L c"p

.::],:

condtções adequadas para aconsumo. Con auséncia de sujidades,
paíasitos e laNas, de acaído com a Resalução lZlB da CNNqA."

J
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aroma e cot píópria. Com auséncia de sujidades, parasilos e laNas, de
acordo com a Resoluçáa 12./78 da CNNPA.

040990 COGUMELO vidro c/ 2009

COGUMELO vida d 2009, conrysição: Cogunelo, água, sal e regulador
de acidoz áciclo cllico. Émbalagem contendo ideôtificêçáo clo píoduto,
narca do fabicanle, Wzo de validacle e peso llquido de acordo con
RDC no 40 - ANVISA.

100,0000 vtDRo

010866 CREIV]E DE LEITE 2000,0000 cAtxA I 4ao g.4oo,a
CREME OE LEITE TRADIC|ONAL - Especificaçáo : Com no nÍnimo 2A0
g6nag Con dados de identlicaçáo do ptodulo, naÍca do tàbdcanle.
üazo cle lalidade e peso lÍqutdo. O ptoduto deveá let Íegislro na
Ministério da Agricultura e/ou Ministétio da Saúde.

030038 Ervilha 2009

ENilha - en lata, yodulo com ê.yilhas prcviamenle debulhadas,
envazadas e Né-cozidas em llquidos de coberluía aüopriada, submetida
a processo lecnológico adequado anles ou clepois hemelicamenle
fechada. A embalagem em lata Íecravâda e esterilizada de 2409,
contendo os dados de idenliÍicaçáo o pracedéncia, inlorfiações
nulricionais, núfiero do lale, dala do validade, quanltdade clo produlo.
Validade nlninê de 06 meses paftiÍda datê de entrega.

300.0000 LATA 3An 16 o,oc

011948 EXTRATO DE TOMATE 200,0000 LATA 
I \.qct qq8 0o

EXÍRATO DE TOMATE Especifícação: Concentôdo. Embalagefi con
320 nl, con idenlilicàçáo do Naduto, marca do fabrícênle, prazo dê
validade e peso lÍquicla. O produlo deveÉ teí registro no Minisléno da
Agticultura e/ou Minislério da Saúde.

011710 FARINHA DE IVIANDIOCA ÂIVIARELA

ProduÍo obtido clos ptocessos de ralat e lonat a nandioaa. Fina, seca
dfiarcla, isenta de haléna leÍosa, Íungos ou paÊsitas e livre de ufiiclade
e fragnenlos estranhos. Embalagen pimáia. sacos plástbos

'\-. transparenles de lkg-

300,0000 QUtLo
gqü 3.670,dr

011713 FARINHA DE IRIGO C/FERMENTO

FARINHA DE TRIco:lngÍedienles: fahnha de tigo eníiquecida con Íerro

e écido lólico, sal. Embalagen pláslica ipo leitosa con capaciclacle paÍa 1

kg

200,0000 QUILo 6qo 0

0,1 1714 FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO

"Fainha de hgo s/ lemento - Espectf;caçào: Embalagefi canlenclo 0.1

Ko- cofi dado;de denÜlicaçáa do produlo.marcê do lablicanE ptata cle

,ãid"d" e p"so liqudo dé acordo com a Podana 354n0 ' anvisa e

Poiaàê 74/94 do MS/SNVS'

300,0000 0ulLo 6.o1,o c o

q i{o J8m C
012OO8 FEIJAO CARIOCA 300,0000 QUILO

f- cup.l,,r
íti;<

PEr
7V13d

L c'p /0, Cênlro
ii.rhê - PãJ

_Á

t 7 I z==-'
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FEIJAO CARIOCA-Grupo 1 Íeião canun, classe cores, tipo 1

Enbalagem polietileno lQnsparenle com peso llquido de 01 kg.

011711 FEIJÃO RAJADINHO TIPO 1 300,0000 0urLo 41 5D 3U50 0o
Feijão Êjadinho lipo 1 - Especificaçáo: feião rajadinho, lipo 1, navo,
conslitulclo de gráas inteiros e sãoq com teoÍ de umidade fiéxina de
15%, isento de naleialleríaso, sujidades e nistura de aulras vaiedades
e espécies, acondicionado en saco plástico de I quilo.

0123OB FERMENTADO ACEÍICO DE VINHO AGRII\,4 5OOT,4L 100,0000 FRÂsco 3.qQ E\o,oo
FERMENÍADO ACETICO DE VINHO AGR|M . EspêcíIicaçáo :

Enbalagem, contendo 5o0tu1, con dados do idenlíicação do ptoduto,
fiarca do lâbicante, píazo do vêlidado, peso llquido o do acordo con a
Resoluçáo 3&/77 <la Coníssáo Nacional de Narnas e Padróes para
Alinenlos - CNNPA.

O28O7O FERMENTO BIOLOGICO,FRESCO EM PASTA, 5OOg

FERMENTO BlOLOGlCO,fresco ÉM PASTA.

012011 FERMENTo EM Pó Pcr sooc

Feímento em N BIOLOGICO - pct conlendo 50og

o1o9o8 FILÉ DE PEtxE

30,0000 PAcoTE 
I

30,0000 PAcorE

400.0000 0ulLo 4g.oo 't4. aoo,oq
FtLÉ DE PÉlxE.Peixe coigelado com adiçáo de égua de no néxino de
6%. Asryclo ptópio, háo anolecida e nen Ngajasa. Embêlêgen lipa
saco p/ástrco reslslêrte e lacâdo, con íólulo que idenlilique: categana da
produto, ptêzo de validade, carimbo do Seviço de lnspeçáo, confarme a
legislaçáa CORTES ACEITOS:douêda, pescada e filhate

013921 FILE MIGNHON REGIONAL 800,0000 ourLo I aç00 CB.ooo,vl

040992 FLOCOS DE ARROZ 500G

FLOCOS oE ARROZ 500G - Esrycíficaçáo : pre-cozido pacate d 5009

0 33 FLOCOS DE CÉRAIS COMPOSTO 4009

FLOCOS OE CERÁ/S COMPOSIO - Especificaçáo: conposto de 3

cêreêis: tigo aveia e cevada d 4cag a lata

300,0000 PAcorE 
I Jqq sql

200,0000 LATA 40N J.ooç,sa ,

011945 FLOCOS DE MILHO PRE.COZIDO

FLOCOS DE MILHO PRÉ.COZIDO PCT C/ SOOG

01O9O7 FRANGO INTEIRO

300.0000 PACoTE C,Qat 841, oc

4000,0000 QUILo I

-+fi 3o ooo 0
FRANGO lNTElRO.Carne de tíanlo congelada. Aspeclo própio não

amolecido e neh pegajosa, cot prÓpriê sem nanchas esverdeadas
cheiÍo e sabar próptio, cotu ausência de sujidades parasilas e laNas-

Enbalagen envaltas en pláslico resislente e lacrêdo, com rótulo que

idenlifiq:ue: calegoia do ptodulo, pÍazo de vaidado, carinbo da Seviça
cle lnspeçáa. conloÍme a tegislação Produlo Perecivel

l- cNp.l, rtl.e

1Jt"

{
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040994 GELATINA SABORES VARIADOS 85 G

GELÁI/I'\,/Á SABORES yÁRIADOS 85 c - EspeciÍicação : preparado en
N para gelalina. Saborcs: Morcngq uva,Íramboesa, lináo, abacaxi. Na
enbêlagefi deverá conlet exlemanentê os dados cle idenliticaçáo, mocto
de preparo, prccedência, inÍonnações nutriciohais, nlmerc de lote, data
de Íabrbação, dala de validade e condiçóes cle êÍmazenagen Vatidêde
nlnima de 6 neses na clala de enlrcga

í00,0000 cAtxA q0 0o

Oí1777 GELO EM BARRA CO[/ 18KG

GELO EM BARRA COM 18KC . PRODUZIDO COM ÁGUA POTÁVEL
PORÉM NÁO INOICADO PARA CONSUMO DEVIDO AO MANUSEIO, É
INDICADA PARA CONAERVAÇÀO DE PRODUTOS A/YERSOS, PÁRÁ
GEL,'R BEEIOAS, E EM D/YERSOS PROCESSOS /NDUSIR/Á/S.

2OOO,OOOO UNIDADE /1ctco 39000 o

O\d41 Goiabada 5OOg

Goiabada - Espêcilicaçáo: A naturcza do produlo, as iôsttuçôes para
ptepaío, camposição centesimal. A data de fabicaçáo e a validade. O
regislro clo ór9áo compelente deve conslat na embalagem ou rólulo
Embalagen de 500 grarhas.

100,0000 LATA (. c1,o 6qo l) t)

O1 2309 INHAI\,'IE BRANCO 100,0000 0urLo
INHAME DE PRIMEIRA BRANCO .APRESENTANDO GRAU DE
MATURIDADE TAL QUE LHE PERMITA supoftar a manipulaçáo, o
lransporte e a conseNaçáo em condiçóes adequadês pan a consuno
Con ausência de sujidades, parasitos e /arvas, de acodo con a
Resolução 12nO da CNNPA.

01,1751 LARANJA 800,0000 0utLo
LAP,ANJA, fruto de tanênho nédb, cam caraclerlsticas Íntegras e de
p nein qualidade, linpo, naduío no ponto de consuma imediala,
coloração unifome, produlo selecionado consislenle ao loque e isenlo de
pá,Íes amassadas. Embalagem: sacolas

03' '2 LEITE CONDENSADO 3959
\/ 

LETTE coNDENsAoo.tngrcdientes: tete ntegÍalevlu Ie e en pó, açúcar
e laclose. Enbalagemtipa Tetra Pakcon peso llquido de 395.

2000,0000 LATA 
] 6qo 17-(ao,oq

040995 LEtrE DE côco 2oo mr

LEITE DE COCO - Especihcaçáo: Leire de coca, caolendo no filntmo 20a
nl, con identiíicaÇáo do produto, marca do íabricanle, dala de labricaçáo
e prazo de validade.

800,0000 FRASco 
I 5.clct q (P

013236 LEITE EM PO INTEGRAL 2OOG PACOTE 6000,0000 PACoTE 5.50 t33.@qoo t

LÉ|TE ÉM PO INTEGRAL 20OG PCÍ - Esqcificação: Leite em pó
integral, enbalagêm 200 gnma' embalagem plástiça conlendo a
idenlificação da pÍoduto, narca da fabicanle, pÍazo de validade e dala de
fabricaçáo

r
o t-z2 -l

*t

l:tã_t

, 4qq PQQL,oo,
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040996 LIMÁO REGIONAL

LIMÁO REAIONAL - Especifícaçáo: npo comum com 70% de naturaçáo
Se/r, daniÍrcêções ,/s/bâs, casca integra. Cofi cor, sabot e aoína
caêcte r líicos cl a e spécie.

200,0000 QUtLo tt0 J.4oo,oc

027977 Linguica toscana

Linguica loscana. Prcpaíada com camo sulna e condimenlos Sen
pinenta, con aspêclo normal,Firme, se,l' umidade, isanla de sujidades,
parasilas e laNas.Mêntida en tenperatuft de Íetigeração adequada O
produto nào deverâ apresentar a KC 30O suwtÍlcie pegajosa ou de
consislência anotma| Acandicionacla en saco plástico atóxico com
validade nlnima de 6 meses a conlârda ehtrega, congelada.

300,0000 Qurlo 
I

4c1 c1D 5.4-lo oo

oí0909 MAÇÃ NAC|oNAL

\- MAçA NACIONAL-Fi1I, de taôanho exlra AA. com caracte sticas
Inle?ías e de pineira qualidade, linpo, coloêçéo uhilormê, aprêsontando
grau de naluraçâo para consuno imedialo e que lhe pernita suportaÍ ê
nênipulaçáo e o lrênspatle. Náo deve apÍesenlat quaisquer /esóes d6
o.iqem llsicê, hecânica ou bialógica. Enbalagen: caxas p/ásticas.
Produto PerecÍvel

400,0000 QUtLo 
I

Qc1 316a6c

027978 MACARRÁo PARA LASANHA -5oog

MACARRÁO PARA LASANHA - Especificaçáo: Macadáo paÍa lâsanha,
contendo no mlnimo 5OO granas com idenlilhaçáa da prcdulo, naÍca do
fabricante, dala de Íabricação e prazo de validade.

200,0000 PAcoTE

oro873 MAoARRÁo rPo ESPAGUETE

MACARRÀO TIPO ESPAGUETÉ,produto náo íeftnentada obtida polo
anassafiento rnecàt1ico de íainha de tÍigo conun dou sêmolalsamolina.
Fêbricados a padiÍ de natéias pÍinas sés e limpas, isenlas de maléías
Íerosas, pâl.ásllos e laNas. Enbalagen de polielileno transpaíonÍe de
fiog;

1000,0000 PAcorE Eqq .q.cto D

012302 ftrlaÇar.ao tipo paraíuso colorido pct 5009 300,0000 PACoTE Qqq 1\q1 o
MA,ARRÁ) TtPo PARAFUSo coLoRtDo: Especificação: Massê seca
coln ovos, acondbionado em embalagem kanspaíente inlacla de 5009, a
embalagem deverá canter exlenanenlo os dados de identilicaçáo,
p@cedência, infoínaçóes nutílcionais, número de lole, dala cle

íabdcaçáo, dala de validado e condições de aímazonagen-
Valitlade úlnimê de 6 meses na dala de entrega

011760 MACAXEIRA REGIONAL

'MacaxeiÍa íegianal - Especificação: Apíesenlando gÍau do natu@çáo lal
que lhe pernila suqdar a manipulação, olQnspoúe e a canseNaçáo eín
condições adequadas para o consumo. Con au,ência de suitdades,
pa@silos e laNas, cle acordo can a Resoluçáo 12n8 da CNNPA',

200,0000 QUILO I
.5'2-O ,{.d'to,oo

qqo 0027979 Maionese Cremosa 5509

Maionese Cíenosa- Sacl,e 554r ,. Composta de água, óleo vegetal,
êfiido fiodificado, ovos pasteuizados, açÚcat, vinagrc, sal s!/co de

3OO,OOOO UNIDADE I
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limáo, conseNadat sarbalo de polássio, eslabilizanles: gona guaro gana
xantana, acidulanles: écido lálico e ácido cllíÍco, anlioxidantes: EDTA.
Sache 5509 . can 550 g.

040997 MAMÁO PAPAIA REGIONAL

MAMÁO PAPAIA REGIONAL - Especificaçáo: Tipo conum com To de
natumção Sem danifrcêçóes Íls/bas, casca integra- Can cor, sabot e
êromâ caracte sucos da espécíe.

200,0000 QUrLo 
I

qqo 1.180,p,

040998 MANTEIGA COIV] SAL 300,0000 QUrLo

--
012186 IV]ARGARINA COMUI\,4 DE sOOG 1500,0000 PoTE 

I Gan qSoo
MARGARiNA COMUM DE 5AOG

\-.,44 Massa de sopa 5009

Mâssê de sopâ - Especificaçáo: A baso de fatinhê cle ligo, can ovos.
Émbalagen con no fiínino 500 g, com dados de idenlificaçáa do
produlo, marca do labdcante, prazo de validade, Wso llquido, de acaÍdo
com a Resolúçáo RDC 93/2000 - Anvisa

400.0000 PACoTE hqq 11a6so,

027986 MASSA DE TAPIOCA lkg

MASSA DE TAPIOCA é hita apenas com Íécula de nandiaca e É vem
pÍonlinha pêra o preparo. Rendimento: 10 tapiocas médias. lnüedientes:
Fécula de nandiocê e água. Náo conléh glúten. Pacote com 1 k9.

400,0000 PACoTE 
I -1 00 J.*b,ct

011762 IVELANCIA 600.0000 QUILo

MEUNCIA, frulo de lananho méc o, con caracteÍ[slicas lnlegras e cle

üineiía qualidade, linpo, naduío no ponto do consuno imedialo,
coloÊçáo uhifoíme, produlo sêlecionêdo consistenle ao toque e isenlo de
pârlês arrassádas. Embâlagefi: sacolas de ÍibÊ

01 1763 MEúo 400,0000 0urLo G.qO 276o,a:1
"Meláo - De pineira qualidacle, com tananho médb, em grau médio de
anadúrecinenla, sem sinais de amassados en sen rupluras.'

040999 rvlrLHO BRANCO 500G 800,0000 PAcorE 5L\O r 4't ut)
MILHO BRANCA - Especificaçáo: Gráos au pedaços de 1Éos de mlho
que apresenlam ausência NÍctal ou lolal do qérmen, em funçáo do
processo do escaificaçáo mecánica ou manual. Canjica extía ou quatro-

Enbalagen integra de 5009, na enbalagem deveíá constar dala da
labicaçáo data de validade e núneío do lole do píodulo- Validacle
nlnima de 6 meses na dêtê da enlíega.

012OI6 MILHO PARÂ PIPOCA PCT 5OOG

M|LHO PARA PIPOCA PCT 5OOG

030046 Milho veÍde 2009

Milho vede - milho vede en hta, ptodulo pleparado com nilho,

400,0000 PAcorÊ üqq /.1A6,oo1

3 3)o C)L)100,0000 LATA

Í- clrp.l, --l
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previamenle debulhaclo, envazada, prkozidos imeísas em llquidos de
cobeítue apropiada subnettda ê processo tecnalógico adequaclo anles
ou depois hemetbamente lechado. A embalagem deveré cohle,
oxtemaúenle os dâdos de idenüficação e procedéncia, infannaçóes
nuticionais, núneos do lole, data de validade, quanlidade do produto.
Ptoduto. O prcduto deverá apíesenlar validade mlnima de 06 (seis)
meses a paiir dê data de enlÍegê na unidêde requisítanÍe. Enbalagem
eh lêta cíavada e esteilizada de 2009-'

030043 lvlOLHO DE SOJA SHOYU 900m1

notho de sota shoyu Água. sal rehnddo. soq. nilho- açúcar cnstal.
connle ca?fielo e conseNêdot sorDaio de polá§sio. NAo caNfÉM
GLÚTEN. O Molho de Sojê é inclicado no prepa@ de pralos llpicos da
cozinha oienlal desdo o fango xaclíez ao lepanyac, passaãdo pelos
legumes, peixes e grelhados.FRASCO COM 900ML

100,0000 FRASco a 1. o

171 |\4oLHO TNGLES 900t\.41 100,0000 FRAsco 
I 4q 4.Qoo o

MOLHO INGLÉS gOAML

O41OOO MORTADELA

MORÍADELA enchido ou enbutido feÍlo de cane de bovinos, suinos, de
aves 6 dê cubos de qoídura. Os lemperos geralnehle usados incluen
pinonla preta (inteiíê ou nolda), nula, noz moscada e coentío

300,0000 QUrLo c8s0 ot)

012í39 QUEIJO TIPO I,IUSSARELA

QUEIJO TIPO MUSSÁRELÁ Espêcificaçáo: Queih Upo muçarelê, boê
qualidacle, laliada, am enbalagêm do lipo bandoja de isopot cah filme
plástica devidamente ideôtifrcado com a marca do produlo, peso e clala de
validade do ptoduto- Na enbalagem deverá havêt tíênsctiçáo alo registro
no SlM. SIF ou lMA.

400,0000 QUrLo I
.4/q \160o o

028064 PÂo DE FoR[,tA Pcr sooc

pâo de lofina é un prcdulo obÍido a paíir do cozinenlo cla fiassê doce
da fainha de tigo. A massa é noldada en ufia latma au nalde
(geralnente con aspeclo de pa6leleplpedo relo) anles de ser levada ao
fomo. PCT 500G

2000,0000 QUrLo 
Iút./551 PÃo rPo Hor- DoG.

PÁO TIPO HOT- DOG Produlo oblido pela cocçáo, en condições

lecnologicamenle âdequadas, de uma nassa Íetmenlada, Wparada con
tarinha de t(igo e ou outras lainhas que conlenham nalurêlnenle
prolelnas íoniactoÍas de glúten ou adicionadas das nesnas e água'
'padenda 

canler aulros ingredienles- Peso unilátío cle 509' o Nodula seré
'en!íegue poÍ unidade e seu peso quanlificada em quilo'Produta Pereclvel

041368 OLEO DE SOJA REFINADO 9OO ML

OLEO DE SOJA REFINADO 9OO ML - Espeçificaçáo: Oblido de natéria
Dàns veoetal efi bon eslddo sanitálio, estaÍ isenlo de suàslár]ci8s

;slranna; â sua con}ostçáo aspeclo llmpdo e §enlodE npurczas à

25'C, cor e odot caracteílstcos

500,0000 FRASCO I ÉAq rt q.qs oÕl

A .6o o)
011765 OVO VERMELHO 2OO.OOOO BANDEJA

l- crp.r

TV 13 dê
L. Cepi 6

soLrcrrAçÃo DE corAçÃo DE pREÇo N" 20í90214001

1ooo,ooo0 PAcoTE I --- I =- 1
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Ovo vermelho - Especificação: Tipa extra, classe A, veÍmelho Enbalagsm
conlendo 30 uôidades, com daclos de idenlificaçáo do ptoduto, marca do
fabíicante, prazo de valiclade,

012304 Palmito 5609

palnito em conseNa enbalagen conlendo 5609

041371 PATÊ oE ATUM-í5og

100,0000 PoTE

100,0000 PoTE

PATÊ DE An)M- tnfoÍnaçóes do ptoduto- lngredientes: Alun, água, óleo
coneslível, avos pasteurizadas, Íécula de balala, anido madificado,
vinagrc, sal, açúcaÍ, realçadot de sêboí ?|utafiêlo manossódico, cebala,
alha, salsa, cebolinha, suco de limáo, nastarda, acidulante écido láctico,
espessanlê goma xanlana, cohseNadú sorbalo de polássio,
sequeslrânie EDTA cálcto clissódlco, connte betêcarolena, aromatizanle,
anlioxidante TBHQ Pesa llquido 150 gíamas- NÃO CONTÉM GLúTEN

0i8 PEITO DE FRANGO

PEITO DE FRANGA.CaÍ1e de peito de lrango congelada. Aspeclo
Nóprio, náo ânolecido e nem pegajosa. Émbalagen lipo bandejas,
envoftas en p/áslico resÀÍente e lacÍado, com rólulo que identifique:
calegoria do pÍodulo, pQzo de vêlidade, caimbo do SeMço de lnspeçáo,
conforme a legislaçáo. Produto PoíecÍvel

600,0000 QUtLo -+?.ao,7 Q oJ

012006 PEPTNO 100,0000 0urLo 4qo 4qo Ot-»
PEPINO, lrulo de lananho Ínédio, com características lhlegras e de
pimeira qualidade, linpo, calarcçáo uniforme, prcalulo selecionado
consistenle ao taque e isenlo de paúes amassadas. Embalagen: sacalas
lpo ?ede'-

012085 PERA 100,0000 QutLo 
I 4a,,go -1.38qo"

'PÉRA - De pnneira qualidade, con tananho nédio, en gÍau médio de
anaduÍecinenla,pronlo para o consumo, ser, sirars de amassados em
sem íupluras "

011768 PIMENTA DE CHEIRO

PIMENTA DE CHEIRO, ftulo caracte slico, lntegro e de primettê
quahclacle. lrcsca de calhe a rccenle. lmpo- caloêçáo un,fome

\r aüesentando grau de maluíaçáo lal qúe lhe pem,la supaí1at ê

manipulaçáo eo l?nspotle. Eúbalagem: sacolas lipo "rcde".

100,0000 QUILo I
,as.co 1.50Q o

100,0000 PACoTE030048 Pimenta do reino moido 2509

Phnenta do reino - Especificaçáo: Embalêgen con 2sog con dados de
-tdentÍicaçáo 

do píoc!úta, narca do labicahte, dala de tabricaçáo e prêzo

de validade. de acodo con Resolução 12no da CNNPA

011769 PTMENTÃo REGIoNAL

'Pmentáo rcgionat . EsrycíÊaçáo- Aprcsentando grau de matuQçáo tal
que the permla supodar a nanipulaçáo o tanspode e a conseNaçaa en
àondicõàs aaequàdas pa? o consuno. Com auséncia de suldades
paniilos elarvas. oe acorcto con a Resoluçào 1!78 da CNNPA"

200,0000 0ulLo

^0q
e 18i

Í- cNp.r -1
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030047 POLPA DE FRUIA 1kg

PALPA DE FRUTA , saôo/es
vaÍíados,Ace rol a,goiêb a, mang a, abacaxi, ma rac uj a c u pu açu, pa sleu riz ad a,
congelada, sem acliçáo de corantes aíificiais e aditivos qulnicos, sabat
caÍacterÍstico e agradável- lsenla de: \leslÍgio do descangelamenlo
Acondhianacla em efibêlagem tÍênspêrenle, peso llquido de Al kg,
contendo na embalagem a idenlificaçáo do pÍodulo conlarne legisiaçáo.
Validêde níhima de 1 2 (doze) meses, a conlar da dala de enlrega

looo,oooo eurLo r -46.00 r
@o,ç'J

011750 QUtA80 100,0000 QUtLo

QUIABO, ftulo caÍacterlslico, lnleg@ e de primeiê qualidade, lresco de
colheila recente, linpo, coloraçáo uniíorme, aprcsenlando grau de
tuatuÍaçáo tal que lhe permita supoíar a manipulação o o lranspade
Enbalagen: sacolas tipo 'rede'.

ReÍrigerante 2lts,pct com 6unidades

Relrigerante - Especilicêçáo: RehgeÍanle arTificiêl saborcs Uva, laônia,
quaraná e coca, em Fêsco 2 litÍos lipo pet, canlendo cada pacarc A6
unidades, Elaborado com água gaseificàda, açúcat, suca nêlural,
acidulantes, conseNaclot, coranles arliliciais, taÍlíazina e aÍama sintética
aiifrcial Conlén calaia, caíboidrcto e sódio, ReÍíigennte Fabricada na
Brasil. Bebida náo alcoólica-Enbalagen pláslica, transparenle, do boa
qualidade, con açúcaÍ en sua composiçéo, conslando idenlilicaçáo do
podulo, inclusive classiÍicaçáa e a maÍca, nome e endereço clo fabàcanle
e a dala de fabdcaçáo, validade mlnima 6 neses.

500,0000 PAcorE 
I 5s (, qb

011770 REPOLHO BRANCO 400,0000 QUtLo

'ReQlho bíanco - Especifrcaçáo: Arysenlanclo grau de maluraçáa lal
que lhe permila supodar a manipulação. o llanspone e a conseNaçáo em
condiçies adequadas paía o consumo. Com ausência cle sujidades,
palasilos elaNas, de acordo com a Resoluçáo 12nB da CNNPA'

O3OO30 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 4OOG 800,0000 PAcorE 
I 580 4.64o,o

BISCOITO DACE, do lipo íosquinha, Ma a o! maisena, no sabor leile,
caco au chocolale, oblido pela mislura de íarinha(s), anida(s) e ou lécula
(s) con outÍas inüedientes, suàmolldos a processos de amassamenlo e
cocção, lernenÍados ou náa. O biscoito deveé seÍ fabricada a paitr de
maléias prinas sás ê /impas, seéo rcjeitados biscoilos mal cazidos,
queimadas, náo padendo êprcsenlar excesso de duÍeza e nen se
apresenlat quebíadiço. Dupla embalagen pimária de polielileno, con
capactdade paÍa 4009 ;

028065 SAL GROSSO TEMPERADO 100,0000 QUtLo

SAL GROSSO |EMPERADO, Sal oégano, coenl@. salsa. lomtlho e
pmenla vemelha NÁO CONTÉM GLÚTÉN,

030261 sAL r,roÍDo E toDADo.

sAL MolDo E tODADO.cloreÍo de sódio, iodala de potá§slo e
antiunectante. Énbalagem en dáslico de polietileno com capacidade
paía 1 kg.

100,0000 QUrLo 
I J'lo 13qoo

,ls 5oo,,028066 Salsicha tipo hotdoq PCT 5 KG 300,0000 PAcorE

tiL

oot-:z -'l
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Salsicha lipo hol4og de pineia qualidacle canslilulda cle came bavina e
de aves- Resfiadê, con condimenlos tilurâdos e cazidos. Acondicionada
en Sislena cry-ovac, com validade mlnina de 6 íse/t meses a corlarda
dala de ehlrcga pesando aproxinadamenle 50 I por unidade Pacole can
5 kg- Em caixa de papeléo cam especificações de acorda com a
legislaçáa vigenÍe.

012014 SELETA DE LEGUMES 800,0000 LArA J.tl 6f,
SELETA DE LEGUMES - Especificaçáo: em conse\a, efibêlagen
contenlo no nínifio 2809, con iclenttlicaçáo da pradulo, Marca do
fabricante, dala delaüicaçãode prazo de vâLdade

030050 Suco em garrafa (natural) sabores diversos d 500m1

Suco en ganafa (nalurcl) saboíes diversos c./ sAoml

o. i7 suco Et pô sABoR vARtADos cvl spcr oE 45c

suco EM PÓ sABoR VARIAD9S cx/l1PCT DE 45G

600,0000 cAtxA A,o @ -tJ óJ

041 375 TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL-3009

TEMPERO COMPLETO TRADICIaNAL-Sai, alho, coentro, ptmenta do
Íeino, lauro, cnfiinho, pinenta, cúÍcuma. Enbalagen en os polieslieno
can lanpa e vedação aluminizada, com peso líquida de 3009.

600,0000 PorE \ ctl p.aT\oo

012038 TEMPERO COI\4PLETO - SABORES VARIADOS

TEMPERO COMPLÉTO, proclulo prcparêdo à base de alho, sal, e
es@ciarias, com ou sen adição de pinenta.Pacote de 609, canlenclo 12
sácrés de 5§r.

013740 TOMATE REGIONAL 300,0000 ourLo 
I 8.oo J.rtoe )

028068 Torrada Levemente Salgadas- 320 gramas

Totada Levemente Salgadas, crccanle e loves Pacolo com 320 granas

012305 UVA TIPO ITALIANA

UVA DE PRIMÊIRAÍIPO IÍALIANA

oMog vtruecRe - goo .r
VINAGRE - Especiticação: Vinagre do lipo bÍanca, conlendg no Ínlnino
900 nl, con idenlilicaçáo clo pioduto, marca do làbricanle. dala de
labitcaçéo e píazo de \/aliclade.

1000,0000 PAcoTE

,itQr.qiCr J.1.6'o,o400,0000 0ulLo

200,0000 FRAsco 
I 55D 1íoo,oo

T ta1

'rii'0. CDntto
ttai'il'lra . PaJ

-<l

2ooo,oooo cARRAFA I ?.4q 115.48oroi

300 0000 PACOÍE I 
-- 
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ituÍa Municipal de ltaituba

Proponente: PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS

Enderoço : TRAVESSA TREZE OE MAIO

Bairro : BELA VISTA Cidads : llaitlba

CNPJ / MF: 34.835.918/0001-72 lnsc. Estadual : '151509620

UF:PA

CondiçÕes de pagamento : Valor das mercadorias : R$

lmpostos: R$

Descontos: R$

Valor do pedido : R$

Validade da proposta : _ Dias

Prazo de entrega : _ Dias

- Valor por extenso :

t-tz 1

Data: / / , CDntro

TM bo e assinatuÍa
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Íefeitura Municipal de ltaít!ba Emitida em

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a sollclTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO No 201902 14001, emitida em
14 de Fevereiro de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

I- cr:e.l
tr.is:

la.rgs,grS,ooot-zz 
-'l

-t)

]l.fi

L6
Proponenlê : PÉDRO I BATTSTA OA SILVA EPP - |ÍAFRIOS

End.í.ço r ÍRAVESSATREZE OE MArO

Baho: BELAVISTA Cidado: llailuba

CNPJ / ilF : 34 835.91&0001-72 hB.. E.laduâl : 151509620

Em: _l__)_
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