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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO
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ESTADO DO PARÁ

PRFFE,ITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO
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com os agricultores'
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pet J setor oe ntimentaçaã'É;;;i; ô' b:"f ' *^:lI":'riil3ii," de Miritituba'
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ESTADO DO PARA
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

q
NOME:

f':l t í € L ( çet @^ §íí t<tENDEREÇO:

BAIRRO: ?-z,t »-*E Dt CIDADE :

CPF/CNPJ: PRex' 1' , A 2-S : Ç2 1) Á

Sua respost4 de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras,

reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas paÍe do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitaÍ todos,

desde que haja conveniência para o município de ltaituba.

Atenciosamente.

JOELSO E AGUIAR
Re nsável

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÂO ESCOLAR
durante o ano de 2020, nos termos da Lei n.oí1.947, de í6/07/2009, Resolução n.o 26 do FNDE, de

de 02 de abril de 20'15.no17t06t2013 e Resolu
DESCzuÇÃO Valor

unitário
valor totalITEM UNID QTDE

KG 6.264 ABÓBORA MADURÂ com casca scm brilho e fi
grande, uniforme, sem ferimcntos ou defeitos, turgescentes,
intactas e bem desenvolvidas, Iivre de terras ou corpos estranhos
aderentes a superficie extema. Embalagem: sacos de Iibra.

rme. tamanho

02 KG 6.194 ABACAXI, truto de tamanho médi
Íotegras e de primeira qualidade, limpo, coloraçào uniforme,
apresentando grau de maturação no estado "de vez" (para

amadurecer) que lhe permita supoíaÍ a manipulação e o
transporte. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
fisica, mecânica ou biológica. Embalagem: caixas plásticas.

o. com caracteÍisticas

I

MÇ r4.890 ALFACE. tipo CRESPA OU LISA. tamanho grande, coloração
uniforme, com folhas firmes sem áreas escuras, sem sujidades ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade.
Embalagem: unitária, em saco plástico transparente.

( \461(

t,l- fv) 8^?845 1

'^J 9
! 14

f

O município de ltaitub4 solicita que seja fomecido os preqos unitiírios e totais do(s) item(ns) abâixo

especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

0l

4, oa J5o56,a:

5

03
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DICOM
sollclrAçÂo oÉ-CoraçEo DE PREÇo
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a m60 SEcom da espécie,saboraromaanhotamnoàooldeo uçm alxascáxim abalmE gemhocome10deÍêi S,oumentos aaté okcedadac1 paracmco apcasplásti

K(l0:l

a,16e ,oc

alé 20k9.

4.530KG05

51538,orOO

plásticos.

E
C

a deve conteÍ, ho.tatiç
de cor verde

Íirmes, viçosas,06 folhas lisas'pelo menos e tíPicos daanho uniformesm colotaçáo e tam
brilhante, co possam alterardefeitos que

idades ou outros
vaÍiedade, sem suJ tro deve viÍ

Íeaente. O coçn
lidade, de colheita

sua aParência e qua unitária, em sacos
cebolinha. Embalagem:

amarrado junto à

25.169

MÇ

06

5Q.o3JPcúdefei
lhei

çodeçosas,ÍmesiÍtisas,lhaslbI dacosríC e5 plbrmun1hotaman0ãooco raÇcomIhrl ante,b tqrarrde alSSAMSto poque
SoutrooudadesSulsemvariedade, blllu aiagemrecente.tacodeidade,uaela qsua aparênc

coslastisacosn1 petáriaun

29.516

MÇ

o'7

\).8)Jpo1oo

stlcasiaracteríomcoédmanhotamdcofrut to denoaduro ponlmpo.add equaldee primelra ionadonte csegras outd0 pron tbrmuãoloraçcoato111 dQOnsum bamll agemsadasASamartesdesento pueconsistqnte ao toq

sacolas de fibra'

85.644

Lll\lD

08

3o.ZÇtt,ocI ZtO"t
erísti irb

ual dade,tan1 qdec prico íntegroaaractfruto rm€,unaoMAXIXE. co oraçmporecente,italheco ade rtatscofre ta upohe permtal queatnl uraçãodegrau redtilasapresentando sacom po
Emba lageo transporte.eãoann1 ipulaç

KG

09

856LtL1p\,J4.
1l

casstierlcaractN'Io çoédmhoanlamdetiuto detono ponaduror1trnpdadeualramcl qdee onadopílntc seutgÉs cform produllcoloraçàoatoimed DebastadoÇonsum amassadas.dcsento partesueao toqistentecons bra.dea-ssacoEmbalagem60vo.So menope

85.644

UNI)

l0

3? 
qf,q,r)

i9 0,4

sacolas de fibra.

icasristcaractemcoédio,mtamanhode edno pontomaduro1m podade,ualrame qdee pri ionadonte ecgras oibrme, produullcoloraçãoimediato,oc balmonsum E aEemamas§adasdesento parteeuetoao qtenteconsls

9.356

KG

1l

4
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREçO

4.780
C)J181a'4a

édio,
idade,

esticas ntggra§caracterinl comanhodefruto tamPEPINO,
utorodPloco raçãoualltame mpoqde pn

adas.amassesn dee SO toao ue partstenteconsec o toqnado5e

Emba : sacolas ti "rede".

KGt2

.)
üboe0ú

f'ormhei

rae1dc pnmaracteristicocÍiuto íntegro1'PI
eunlãtrm coen oraçrectade te, pocfrescoal edadqu
atahetal ue uportarn1de permaturação qsentando gÉuapre

rcdeas risaco poEmbalagemoeaoünm transporteaçpu

3.108KG13

e
"f0J,ga

deíntsti grocaracterí co,ftuto
ocm oraçãorecclhe nte, po.taco

lahe ermuetalao pqdudontan maturaça graprese
tIasm saco poEmbalo lran ageãoma ant sportnar laçpusupo

2.481KGl4

p
6\o'a toTAPI adoclf] amcntdoo benederio vadoCAEDMGO produt

madabalEmha.l1fazeÍaratido tapioquimacaxe fiesca, ppoTâ,
eaddcom kg.paraarentsÇo ES, capacllástisacos tlanspp

140KG

-.$'s
a\)

OUIABO. ual adcdrnen radc qstln pcaractccfruto
lbrmunlco oraçãoedfresco

aÍm taue heâo tal uportarm pede qdo atuÍaçsentanre grauap
redAS 1im sacobaEm pooe ageãoanm transporteaçpu

2.612KCI6

,â
U\

,§

o
em peso liquido de 5009, contendo

LA
PO ACERSABORLADACONCFRUl'AADE

de corantes artiÍiciais econgelada, sem adiçãoPasteurizada,
agradável. Isenta demicos, sabor caracterÍstico eaditivos quí

balagemento, Acondiaionada em emvestígio de descongelam

ransparente, sendo entlegue
uto conforme legislaçãodo prodidentificação
s. a contar da data dede 12 (doze) mese

na embalagem a
Validade minima
fabricação.

\4.2',72PCT17

n^ü'

u§
\\

&
? 00

CT]JCE MTD

çonÍormdenti

lal esfiart ccorantesad ãosemco çPasteurizada, ngelada,
edsentao elcStcaracteriu agradávemirad vos tcos!q

memenlo. balageamentde descostíve o ngelgt
endocontdout de 5em oogíqsendo entregue pesotransparente,

doilaemna pÍodutocaçãobalagem
deda datacoa ntar2 meses,n1 mnl deaValidade

fabricação

7 .136PCT18

*

d
\0t§úroo-

m a identificação do Produto con

nima de 12 (doze) meses, a contar da data de

tÍanspargnte,

^xl
R ABACDA SÀBNCELAUTAPADEFPOL

de corantes aÍiticiais ezada, congelada sem adiçâoPasteuri
uímicos, sabor característico e agradável. lsenta deaditivos q

ada em embalagemdescongelamento. Acondicionvestígio de
o de 500g, contendosendo enfegue em Peso liquid

forme legislaçãona embalage
Validade mí

'1 .136PCT19

uniforme,

" rede".

defrescoqualidade,primeira
uniforme,

l5

íntegro e

colheita recente, limpo,

sabor
Acondicionada

legislaçâo.

(doze)

,r
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FCTADO DO PAú
- *t. ttt,ü úí""tfJt tt, 

DE I r AIr u B A

DICOM -
soutctrrçÃo oÉ'àõiÁçao DE PREÇo

't .136

lmffffm*.ffixj;
-a

L rfut
?242.4 z7

a -J-ttX (J1-Ü,

carimbo e assln

L8í 7o3

{

+
*"I

fabricação

U

tic

eT atsclÍlarticoÍantesdeáoad çs9m deaada sentvecongezada, IPasteurl agradácosticaracteri nbasabo ageems,1COímu en'lvos nadaqtr oad lclondento tendocondescongelam 500 g'dede oo r,ridesti sogr qem peentfegue S açãosendo eglonformcLitodtmnsparente do pro deaçáodont dataa daÇontarambalagemena mijscdoze2deman1mdadeal

PCT

Valor tota l:

Irf AT(r
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ESTADO DO PARÁ
PREFETTURÀ MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

76/ /t/ lo /9

/fi:00 Á

NOME:

ENDEREÇO;

BAIRRO: CIDADE

CPF/CNPJ:

O município de ltaitub4 solicita que seja fomecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo

especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua respost4 de acordo com os preceitos legais, integranâ um processo administrativo de compras,

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 município de ltaituba.

Atenciosamente,

JO E AGUIAR

0l KG 6.264 ÀBÓBoRA MADURA com casca sem brilho e firme, tamanho
grande, uniforme, sçm lêrimentos ou defeitos, turgescentes,
intactas e bem desenvolvidas, livrc de teÍras ou Çorpos estranhos
aderentes a superÍlcie extema. Embalag€m: sacos de fibra.

L),,00 ,ob:)
,,'0t
+"

02 KG 6.194 /!E!q!It_4@ de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade, limpo, coloraçâo uniforme,
apresentando grau de maturaçâo no estado "de vez" (para

amadurecer) que lhe permita supoíar a manipulação e o
tmnspoíê. Não deve apresontar quaisquer lesões de origem
Ilsica, mecânica ou biológica" Embalagem: caixas plásticas.

ÇrOO

"3'-0,4

p

03 MÇ 14.890 ALFACE. tipo CRESPA OU LISA. tamaúo grande, coloração
uniforme, com folhas Íirmes sem áreas escuras, sem sujidades ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade.
Embalagem: unitária em saco pliástico ransparente.

3fle. \{ bio
o0

)uz

GÊNERoS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÁO ESCOLAR
durante o ano de 2020, nos termos da Lei n.oíí.947, de'!6/07/?009, Resolução n.o 26 do FNDE, de

de 02 de abril de 2015.,t7106t2013 e
Valqr

unitário
valor totalITEM LNID

I
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FSTADO DO PAú

PRE F EITUü úíJf;PCILT 
D E IT ÀIT U BA

DTCOM -
soLlclrAçÃo D;'ãõiÁçÃo oe Pneço

15.492

r$
ob,7

^ô

'1,91 -

frutosme penca,graúdas'qde no grauCSformunlcasÇasmcomaturaÇão semde e,Oo/o'la ad60 espécisaborÇom caromatamanhono xascalo uçãodemo Embalagemmáxi lho.bricomefirmestofeide SJouferimentos 20kgatéparadadecm apaalcocasástipl

KG04

úd
3tl,9E

até 20kg.

idade,oel qual

4.530KG05

&
Ca

4r\

.$.,
),0ú

plasticos

E de

tamanhoe

deve conteriça

viçosas, cor verdç
lir^. Íi*"t,

uniformes e06 fiolhas tipicos dapelo menos
alterarcoloÍaçãobrilhante' com ue po§sam

outros defeitos q
sujidades ou

coentro deve vrr
variedade, sem

aolheita recçnte' O
ualidade, de i6ria, em sacos

sua aParência e I
Embalagem: un

à ceboliúa'
amarÍado junto

25.'169

Mç

06

bril
variedade

aparência

hanteverde
sem

sua
S,tlcolaspSACOSemtária.un

29.51 6

MÇ

0'7

+

1"g
^.hnü

sacolas de fibra'

uniformiato

sticascaracterímcomédiooiamanh dede tofruto no ponmaduroimpoedadualqmelÉ onadoeclde sele utoprinte rigras prod
coloraçáoimed balEm ag9mconsumo assadas,amde partessentoeao toquetenteIScoÍls

85.644

UND

0lt

ô\'
n§í

oO

g,o0
dadeualiIrame qdee pnlnte groco,stlfruto oc oração

ta alheiÇo ortarde a supfresco Iheue permtal qmaturaçãodegruu rede"resentando rilasap posacoEmne balagemo transpoeaçãoman pu
KC

09

cascomlomédhoamandçfiuto deno pontomadurolmdade po,ualmetftl qdçe nadoIOpri ecSEntegras produtoformçun1coloraçãod atomeçonsumo Debastadoamassadasdesento partescao toquestenteaonsl ÍibÍa.deASsacobalm agemE60%.sm€nolope

85.644

LND

l0

ú^\q+
4

Ll/0ú

sacolas de írbra.

idade

imed

lCa§Strlçaractemcoédio,mhotamande denoaduro pontoo mrmpualra qmeldee pnnte nadololecgÍas SCutolbrm produnco loraçàoatoconsumo mE balagemassadas.amdesento parteseueao toqnsistenteco

9.356

KG

ll

{

de cor
lisas,

uniforme,
reÇente, limPo,
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODEREXECUTryO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÂO-DE PREçO

4.780t2 KG

uniform

ri

defrutoPEPINO, hotaman méd o com característrças entegra§
de ra ualpflmer q idade, mpo rodutop
selec oonad consl Stente ao ue detoq isento asampartes sadas.

sacolas rede" ),00 "uw o,S
l3 KO 3.308 característ lco, deíntegro em lrapn

ual §cofre deq idade, co heita rec lm coente, unlpo, formeIoraçâo
sentandoapre degrau âo tal uematuraç he taq ortar aperml sup

manl opulaçâo Embatransporte. IassacoIagem redepo ]0tL0 . - o$op
n>t4 KG 2.481

idade,

ti

fruto caracte stirI Ç nte e degro
lIame ualpn frescoq code lhei ta recente çomp loração

unt forme, oapresentand de magrau talturação he taque p§rm
ortar a mansup e oipulação Em mtansporte. saco at§balage po

rede'
10,N .

(§
\",{r§

?*
l5 KG 140 derivado

lástico

GOMÂ ED TAPI dutoocA, pro do benefi dactamento
mac frescexelm! do oa, fazertip para uln Emha.tapio q adabal em
sacos p comtransparentes, ecapacidad para kg. 6no 1,qo\P

16 KG 2.6t2
lhei

permita
manipulação

frutooulÁBo. característ lco, e ed meíntegÍo lra ualpn q idade,
fresco code ta recente, lmpo,

degrau tal uematuração heq asuportar
e o orte. Embatrunsp lassaco tiagem rede"po

l,w .'e0

-.--l7 PCT t4.272

vestígio de descongelamento. Aconilici

À D C

agem

gls

fabricaçâo.

Pasteurizadq congelada, sem adição de corantes artificiais eaditivos químicos, sabor característico e agladável. Isenta de
onada em embal

transparente, sendo sntregue em peso líquido de 5009, contendona embalagem a identiÍicação do prcduto conforme le lação.Validade mínima de I 2 (doze) meses, a contar da data de

75,0c

^\q+

d/

§'\n'

t8 PCT 7.136 A C

tivos
vestígio

ionada

urlPaste cozada, ngel ad§emada, deiçâo corantes artifi scral ead lm cqu csaboros, earacterístico velagradá sent dea
ed descongelamento Acondic em embalagem

sendotransparente emenregue peso de 5Iíquido conÍendooog,na em a denti Íibalagem odcaçâo produto conforme sllegi açãoal midade nlm dea 2 doze m a) coCSCS, ntar da data defabricação

'15, oo
4

iror

t)

^uu'v

l9 PCT 7.136

{

coloragão

e

coloração uniforme,
apresentando
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

7.t36

LOCAL DE ENTREGA, PERIODICIDADE' RECEBIMENTO e EMBALAGEM'

. os gêneros arimentiuoí-aJvãraã'.àiãnir"gr"" conforme programação de entrega expedida
- 

;d;õ"tor d; nlimentação Escolar' os locais de entrega serão:

. Escolas municipais ro.Jíi"ããi n" sede do município e no distrito de Miritituba'

o Nas escolas eng"nn"ii;Éi;tittã-g"ttot' localizada no Km 30 (Campo Verde) e Paraná

Mirv. localizada n, Comrniàãáà Oo Paraná Miry, margem direita do Rio TapaiÓs'

. úo âepósito do Setor de Alimentação Escolar'

. Em outra escola que f; ;tor;il pelo setor de Alimentação Escolar, mediante combinado

com os agricultores.

t ,. /

!r=l.lÉ+!=.fljl-rtrú" / t, (Í )4'
-' 

carimbo e assinatura

)t

\s

d
1tr00

fabricação.

arti

stiaditivos

legi

ealsficicorantesdesem adiçãolada,congeP asteurizada, dental.ecocaraÇte agradávesaborlcom s,qur
embemnada alagemloAcondicento.amdeo descongelvestÍgl

ntendocodeuido 500g,em qpesosendo enheguetransparente,
e slaçãoconformdutodofia proidenti cação

deataddacontaÍm nlmaadeidal

PCT20

Valor total:

na embalagem
de 12 (doze) meses' a
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NOME:

ENDEREÇ

BAIRRO:
o:

CPFi CNPJ:
CIDADE :

212- 2C

O rnuricípi() de ltaituba, solicita quc scia fomecido os preços unitários e t(Íais do(s) itcn(ns) abaixo

espccilicado(s), para Íins dc lcvantamcnto prcliminar de preços e verificaçào da modalidade dc licitação cabível.

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

1,, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminatlo(s), ou rejeitar todos.

dcsdc quc haja convcniência para o ntunicipio dc Itaituba.

Atsnciosâmente.

JOELS E AGUIAR
R onsávelc

GÊNE CULTURA E .DO..EMPREENDEDOR FAMI

r

ALPACf,. tioo CRISPA Otl I,ISA. tantaúo grande, coloraçâo
uniforme. coúl folhas Íirnts sen áre as escums. sern sqjidades ou
oulros defeitos que possanr altcrar sua aparôncia ou qualidade
Enrbalagetn: unitária. cm slco plásti co 1rânsparcntc

á

ITEM

0t KG 6.26.1 com casca sem brilho e finne. tamanho
grandc. uniforme, sem fcrimenlos ou defeitos, turgcscenles,
intactas e bcm desenvolvidas. livre de terras ou corpos cstrunhos
adeÍentes a superficic extcma. Embalagem: sacos dc fibra.

AB }I ÀD LJ

3,o<t 6.+nL
0l KG 6. t94

integras e de primcira qualidadc, Iimpo, coloraçâo unifonne,
apresentando grau de maturaçâo no cstado ',dc vcz,' (para
amadurccer) quc lhe pcrmita suportâr a maniprrlação e o
traosporte. Não devc apresenaar quaisquer lesôcs dc origem
Íisica, mecânica ou biológica. Embalagem: câixas plásticas.

fruto de tamanho médio. comA I'A(' earàctcÍislicas

3 tt'CI 4X.5xL

03 MÇ 1.1.890

,4o\.at->

§
{;àÀitlíJ

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE lTAITUBÁ

PODER EXECUTIVO
DICONT

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

I

I



t]STADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PRÉçO

)/)o'an

15.492

!6.qva3,oomáximo r.le evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie' sem

ferimentos on rlefeitos, firmes e com brilho Embalagcm: caixas

plásticas com capacidade para até 20k9.

IÍlLtoemidadual údas, penca,de graqB.A.NANA PRATA,
LIlbnnecom gÍad..'70%60 matuÍaçã

KG0.1

^b.rco
3,cc

4.530

aroma e sabor da espécic, sem ferimentos ou defeitos, firmes e

corn brilho. Embalagern: câixas plásticâs corn capacidade para

até 20k9.

dadde c.BE qual
coltld06 70%eonl matLrração,cmúdas penca,gra

tamaflho,max rnon u uçãoÍôunl ora

KC05

54.5 i8l,oo
lo

ul

onlerdcvehorlTE liça
verdeed ortirmcs s.lhtir0ó vlçnoslope

dalcosntlttama ho ploh raçII ante,
terarall'eideoutaos p0scnl qdadesedade\'arl

dntrocn ocd ettaha dadequaparencr
It eltl1áriull111bâlEmb hn atounamarrado

plásticos.

25.'7 69

MÇ

06

5q.o32í,0o,

29.51601

3,6.bs3or30

aíir rvE MANTEICA. ftrlhas lisas,

verde brilhante. com coloração e tâman

variedadc, sem su.iidades ou outros de

sua aparência e qu.llidade, de colhe

firmes, viçosas, de cor
ho unifbrmes e tipicos dâ

feitos que possam àltcl aÍ

ita rccentc. Embalagem:

t&NJÂ. lruto de

inteSras e dc PÍimeiÍa
consurno inediato, co

consistente ao toque c

tamaúo rnédio, com caracteristicas

oualiriadc, limpo. m.rJltro no ponto rle

Itrraçà,-r unilormc. pro,lutr.r'elccionado
iscnto dc panes amarsada\. Fmbalatsem:

sacolas de libra.

unitária, em sacos Plásticos.

85.644

UND

08

16.\),o,{0r00

to carâcteristico, integro e

olheita reccnte, lifiPo,
de primeira qualidade,

coloraçio uniiorme.

aorcsenlando Êratl de malurâçào lal que lhe nernrila suponal a

manipulaçào e-.r transpone l-mbelugcm: 'r(L'hs lino "ícdc"

ILÀXIIÀ fin
liesco de c

2.512

KC

09

q 5. écq,t,oo

MILHO VERDE.

làrnr

sltcacâlactcrn1coh médlalnâ1111efÍuto
denadlI uto pontodadtô ntpdente qupfl

onadoÍodu1ouo pmcd lo oloraçãoonsulno
astadobDesadadee panecons stellte toqu

bra.tiIas desaco6091.tneno Etnhâlagempelo

85.644

UND

10

4s )^9-'J,0O

t conr caracteristicas

. maduÍo no Ponto dc

, produto selecionado

massadÀs. Embalàgeü:

sacolas de fibra

MELANCIA. fruto édin1cd tamanho
dade mporLarltcde (lnte pngrâs

fomreuntato loraçinrcdunlocons
itdentoc lse paÍtesteen toqonslsl

9.356

KG

ll

fi, LA-

I

\ffi,
&e

lrutos
de

MÇ

,.,%
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F,STADO DO PARA

PREFETTURA MUNICIPAL DE ITÀITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

,1.7lt0

4q.3\03,OO
lom caracterislicas inlcgras c

coloraçào unltorme, Produlo

e iscnto rle Paícs smassxdas'

PT]PINO rliomóhotrmaflLIfruto
idade mplltelril qualdc pfi

1ülstol1teonslionadoec

Flmbal m: sacolas Ícdc

K(ltz

L|q.6 Lc\t,oC

I-irledc lflstlco. ntcgÍocâlactelirlo fol'lrc.irooloc Íaçlnpolirheidcfrcsctrdadcq ita ilSLIporluctirnl qdc turaçndotan graurescp redASsaco pol1nlbalagen)lrar spman itçpr.l

1.308K(;ll

"redc"

ulâÇà

dccntcrac ristiiuto
oraçàorcccntctit mpo.c hcidcfrcscoidâdeÍâ quàpn lhc pcrmltatal qmaturaçaoLlecndosenl gràunIe1ounl âpre tl1as polllbaE làgee tÍansPorte-man11ar 'psupo

2.481KGI4

?oo5oo.
ficiamcnlo da

hmbâlada em

lkg.
frcsca.

bcncâdo dtrderidutoo('T PIll proD\lGO
uinha.CIl,tz toqrt tap1ldo p.rpo

dade paracaplransparentcs'plásticos

140KGl5

t,é. \ a,o40,00
Íormc.loraçào

ua dadc,amcldc rlnt pfltistle e8Íocltracliutoo|t \RO. unlntclta lirupolhedcl-rcsco suportahetââo pennitalll quede ultçdoLesertan gInUâp redcsacola lpornbal:11c gcm:transPoaçmanrpu

2.612KGl6

'+\ 3605,0o

labricaçã«r

()
NRD

ÍansPâlenle

I,P iorantcs artificiais eadiçio dea. co:rgelada. sentPasteurizad
agradável. lsenta de

imicos. sabor câracterístico e
adilivos qü

em embalagemlân1enlo. Acondicionadavestigio dc desconge
5009. cootendoem peso liquido de

. sendo entregue
do produto conlormem a identificaçiona embalage da data dcdc I2 (dozc) lrcses. a contar

14.2'72PCTti

35 6805,Oo

Validade mínirna dc 12 (dozc) mescs'

fàbricaÇão

E\..ELP
cornnles aíillciais cscm .rdiçio dccongelada.Pastcurizada.
agÍadável. Isenta de

rrímicos. sabor câracleristlco eadilivos q
nada em embalagcmdescongelirlnenlo. Acondiciorcstigio de
do de 500g, contendo

. scnrJo cntrcguc cm Pcso liquiransparente
conforme legislaÇàoa identificaçào do Produtona embalagem

a contar da data de

'7 .t16PCTI8

L\!..x166,oc .

ão

ti

ftrti

o
Ílcoranlcsdeadscmn ada.zadastcurlI,a gc

cnt dcilacnct stlcbor gradáIll 1C1i LIad q
tllcond onada mbalâgemcntodedevasti scongelâmglo

n ndo1ccd 500docl]l 8.lquPscndo cntrcSutransparcnte
lclmc âçaodo 8'd cnl caçào produton1embalâgc

dcda1ar datadozcllI l dc.rl idade
fubric

7.136PCTt9

'A/f(? C,.Lõ

i-

lcgislaçào

vatidade minima

L

rccenle.
lhe permita

/



20 P(]T POLPÂ D1.] F'RU'I'A CONC I,,A.DA SAROR CUPT AC'U
Pasteurizada, congelada, sem adiçâo de corantes ârtificiais e
aditivos quimicos, sabor caracterislico e agradável. Isenta de
vestigio de descongelamento. Acondicionadà em embalagcm
transparenlç. sendo cntrcgue ern peso liquido de 5009, contenr.lo
na embalagem a identiÍicaçâo do produto conÍirrme legislaçào.
Validade minima de 12 (doze) meses. a contar da data de
tàbricaçào.

6,00 qL.x16

Valor total:

,§
t{À§í.r

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUB,.\

PODER EXECUTIVO
DICONI

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

't.136

LOCAL DE ENTREGA, PERIODICIDADE, RECEBTMENTO e EMBALAGEM.
. os gêneros alimentícios deverão ser entregues conÍorme programaÇão de entrega expedida

pelo Setor de AlimentaÇão Escolar. Os locais de entrêga serâo:
. Escolas municipais localizadas nâ sede do município e no distrito de Miritituba.. Nas escolas Engenheiro Francisco Barros, localizada no Km 30 (Campo Verde) e paÍaná

Miry, localizada na Comunidade do Paraná Miry, margem direita do Rio Tapajós.. No depósito do Setor de AlimentaÇão Escolar.
. Em outra escola que for autorizado pelo setor de AlimentaÇão Escolar, mediante combinado

com os agricultoÍês.

,-s::---Z=

""ri^ooi 
rr;.atí?=

c?.nLô- ilw ar-õ
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F-STADO DO PARÁ

PREFEITUR; úI.]NrcTPAT. DEITAI.I.U BA

DICOM
soLlclÍAçÂo DÉ õóuçÁo oe eneço

NOME:

ENDEREÇO:

BAIRRO:
CPF/CNPJ:

Atenciosamentc,

CIDAOE

o municipio de ltaituba, solicitâ que scja fomccido os preços unitários c totais do(

cspecificado(s). paro ftnt o" rtuuntuttn'" p'"i*int O" p'"uos e verificaçào da morlalidadc dc

SuaÍesposta.dcacordocomosprcceitoslegais'i0tegrâráumprocessoadltlinistrativodccompras,

vÍesen'anílo-se a entidade' () Otta-t * "aOtit;r 
apenas parte do(s) iten(ns) discriminado(s)' ou rejeitar todos'

dcsdc quc haja conveniência para o lrunicíPio dc ttaituba'

s) itenl(ns) abaixo

licitaçào cabivcl'

JO AGUIAR

v
"\b

qq )'
(.1

bl
bri lxrrlanhofirme.elltoscÍll

turgcsccntcs,dclbitos,oumcntosfcrisclllforme.unl cslrirnhosgÍande. corposterrasdclivrcvidas,rolrlcscnbcnrcintactâs lihra.deF-nrb lageinexlcrnaa superíicieadercntes

6.26'lKU0l

\)

{\t
{J.

L,'0l{ dI
lmpo.

mccânica

stlcasntcdro.dc tbtlnlcoloÍaçãoidadc.qualnlelrildc pÍlintcgÍas (parirtlccstadomuturdçàotLcgrauapresentando c laçàoputa suportarlhe pennlrlu€anradurcocr ric orlgcnllesôcsqu0tsqueÍdercNão apresentartransporte calxas plâsticas.Iimhalogem:biológicaÍisica.

6.194KC02

\0
6»

hl.t
JI'\

(^
loraçàocograndc,tamrnho

idadesseli srÚescuras.áreassellltirmeshrlhasfortne.uni IL qualidade.aparênciaâllctâÍdelêitos poSsalT)queoutros
ásti trânspaÍentc.t)unlLaÍlit.Embâlagom

14.890NlÇ0i

@'
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\ .<<
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'J\ L vn t^ (.Ad,l/

\

pl.i'/"
(ttl)

Ç
A
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ESTADO DO pARr(
PREFEITURA MUNICIPAL DE lTAI'fUBÁ

PODER EXECU'r.IVO
DICO]Tt

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

15.192
().+ KC

ll
ale

dc al dcidlq graúda rlt ll. t'rutospcDcconl 0 7jru dc rniltu .lornç a ll)l tirrut tlÍIâ dr:tnlo lir illltuçao nho. lln bor ria pti'ri n1 k)s d ri' IO jj rnl!, tn bri ho mba a lts!c,ll
iLi llcilsp collt drd rilapac Pí 2Okg t qt^ ^ Írt

^,t['''
05 KG 4.5_10

cascas uniformes no grau máximo
aroma e sâbor da espécie. sem feri
com brilho. Irnbalagem: carxas
ate 2okg.

P t, de l'qualiriadgraúdas, en penc4 ftutos com 60 r 70ol, de maturoÇão, conl
de evohlçào no lamanho.

mentos ou dcLjfos, finnes e
plásticas com capâcidade para

^0\)r
l\1

qu
^t4t

06

MÇ

25.7 69

1i

eIe

horta dliça EIconlpclo Inenos 06 llrlô rlI de everdbri ha n lc NI ()ra
UNtamanho Íirr llt{:s dat)ricdad scnt d ltu.l oul d que apossa,ú fuILIl] It dpârónc âd dequal e. aIhex recen tL' o n dtro ete Inta u rb ha. t)Ern UD Iriage T Dllrcplá

(-ú C

- ({.rJ

ô1

5
7v

01

MÇ

29 ,s l6
llf'olhâs ISaS! tlll sas dcço ct'erd bri lhan cte conl lotâçâo tamanho Ultl tbrnt 1i dap

nl dtlr ousu., ulros d irIe ltq lelitrpossam
auâ nparê uaq dcdadc, o lhc ila entc n1I: hil agelnnu tári erl]a sacos cos.plás \'\

s\
-d''_q.9"08

UND

85.644 IiuLAR,INJA. ri: ,ITtA nho médio tn rrsllctcn e d nte fapIr dade tiq llmadmPo Io dPoncotlsutn rned a raç lecprod iolitdosÍcn lc U c nloq deto r1 Inapâ ssad
libde ril

t
0\ \É,

5

z.Q

t)

09

KC

\1,\ \ t\ E.
liesco

redc

uk)lL cô te leiico, degfo
t idp adqual

d lhc l.t llllcnte. p ofaça Llnt 1ormo
tunlt dpre dcgr"u 1amaturação hr:q ernll nap JsuPo

ulaçâorranlp Lmbarnnsponc SaCOlasaScm: IIpo

t\t ú

t
\J

IO
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I15.6.{4 MIl.Ho I'ERt)U.
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II

liul lâd.- nlnn Il1hcr c'd tn ctcr strc
dclegra l,apfl dad ntqua e. nradu np de
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lenfc senlo detoqu aÍesp amassildas Debas lado

NUnlcpclo 09i, bEr a tn acolasagc LI hra
II

KG
gra§

ti

dc tamanho méd Ilo. caraclcr stlc ASnIc d rl lilc un dp q ade. dnlanpo tlt) d.-
n lllsLt oraçào elcc onadlcI le c totoq dc t)
olas d hra

I

I

I

ii
I

variedade.

tuiltrrme,

Embalagem:

9..156

imediâro.
ponlo

unilorme. produto

Embalagcrn:
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F,STADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT, DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
soLrclTAçÃO OE coTAçÃO OE PREçO

4.7t30

$$bt'$r\|\t\
PEPINO,
de pÍimei
selccionad

fÍuto de tarnanho médio, c

m qualidade. limPo. co

o consislenle ao loquc e

;m camcteristicas íntegras e

loração uúifomle, Ptodrlto
isento dc paíes amassddas.

sacolas ti "rcde"Umbal

K(ill

(.
J

§{r'

\
<\$

[-
loln1c

rirdcínte Prlnrcslrtcri gÍoÍrutoNTP
r.llrUhc rcccnltir orâçàolrrpo.clcidadeualq

TIlI 1xhctil uportârllou trratudc pccntand qlregrâprcs
crcdasll batll poagcmcI11A!1 transponcpulação

t. t08K(itl

,qt[i'
Cqi

colhcita rccente. limpo. coloÍação

de matutaçào tal que lhc Permita

suportaÍ a manipulação e o transpoíe
"redo"

pfimc

íntegro e dcRO. liuto caraclcÍistico.E CHEIENTÀ DPI NI
ira qualidadc. flesco de

unifoÍme. apÍcsenbndo gÍàu
Enlbalâgem: sacolas tiPo

K(iI4

($'o(I $'\
coul or urloc
macaxeira. fresca. do

vado do bcncficiamcnto da

tapioquiúa. Embalâda cnr

sacos plásticos transparcntes. com capacidade para lkg'

A, prodnto {-lcri

lipo pâm fazer
t40K(it5

^\\.J,,

,(\
\{\(\'

OUIÀBO. liuto caractcristico,
Íiesco dc colheitâ accslltc.

de primeira qualidade,

colorâçâo unilônnc.

apresentando glau de maturação tal que lhe permita supoúar a

manipulação e o transportc. gÍlbalagcm: sacolas tipo "Ícdc"'

integro c

lirrrpo.
2.6t2K(il6

-$
]\!ô

\r"

arJitivos quinricos, sabor caraclcrístico c

vcstigio dc dcscongclâmcnto- Acondicio

a idcntiÍicaçào do produto confonne legislação'

ma dc 12 (dozc) mcsc§. a contar da dalâ dc

LAD RI)

transpaÍente

ddiçào dc coràntcs artificilis cPasteurizâda. congelada, scm
agradável. Iscnla dc

nada em cmbalugcnr
de 500g. contendo. sendo entÍegue em Peso liquido

na enrbalagcm
Validade mini
fabricaçào.

11.172t'7

1\

\IJ

Q\
\\

.scm adiçào de corantcs artiÍiciais c

êntÍêguc cm.peso liquido de 5009. oontcndo

tifi;âção do produto conforme lcgislaçâo
(dozc) mcscs, a contar da data dc

N(; I,À

micos. sabor câracteaistico

rJescongclunrento. Acondic
agradável. lsenta deaditivos qui

ionada enr embalagcnrrestigio de

tmnsparente. seDdo

na cmbalagem a idcn
ValiàeCo rnirirna dc l2

ÀBoR
Pâsteurizllda.

làbricâção

7.116l8 PCT

^§0

.\
(d'

I

\0',

7. 136

âdirivos quimicos. sabor calactcrislico c agradável. lslnlu dc

vestigio de descongelamcnto. Acondicionada ettr cnrbalagem

transpaÍcnle. scndo entreguc etn pcso liquido de -500g' contcndo

na embalagcm â identificaçào dô produto confoúne lcgislaçào-

Validadc miniira dc 12 (dozc) mcscs. a contâr da dàta dc

N
âr{l 1l âtadi corantesd.'con Çàoada.uc

tubri

t9 PCT

-$

^ü

§"

"f,;?i.}':.,,if.!f".l1li:':"";/n
U,(

I

Y

2.481

P('T

I

I
I

l'asteurizada.

.\

I

I
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Prst zr\l ld lD dd rlcça liln iull
adi n1qu silb racteri il arrird de

rie dêsctig menk)gcl dn aJirn erIb n1êlage
ntra sendoprrenlc cnt rg IJ cnl ul do ed 5p 00q tcnd

nrbalir tn (ic llge d dnlo tàp«) l"g laçà
dda nl l) nl (l doze cONIâT d data detirbri

§..\\

0\:

q)\5

ira

Valor total:

§qráJ
I]STADO DO PAR,(

PREFEITURA MUNICIPÂL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVo

Dtco§{
SOLICITAÇÃO DE COTAçÂO DE PREçO

1.136

LOCAL DE ENTREGA, PERIODICIDADE , RECEBIMENTO e EMBALAGEM.Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme prog ramação de entrega expedidapelo setor de Alimentação Escolar. Os locais de entrega serãoEscolas municipais localizadas na sede do município e no distrito de Miriti tubaNas escolas Engenheiro Francisco Barros, localizada no Km 30 (Campo Verde) e paranáMiry, localizada na Comunidade do P ná t\,,|iry, margem direita do Rio TapajósNo depósito do Setor de Alimenta arof m outra escola quê for autorizado etor de Al tação Escolar, mediante combinadocom os agricullores.

bo asslnatu
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IISTADO DO PARA

PREFEITURú UNrcIPAL DE ITÀITUBÀ

DICOM
SOLICITAçÃO DÉ iOTAçÂO DE PREçO

Wa epp ( SÍot 1t
.ôtt

NOME:
l1

ENDÉREçO
BAIRRO
CPFi CNPJ

Ateuciosamcntc,

_t cloÀDE :

o município dc ltaituba, solicita quc scja firmccido os prcçt>s unitários e tttais tlo(s) iten(ns) abaixo

especificado(s)' para fins de levantarn"nto p'"ti''tlnar a" preços e vcrificação da modalidade dc licitaçào cabível'

Sua rcsposta' de acordo com os preccitos legais'

rçsen'ando-se a etltidade' o direito r'le adquirir apenas p

v 
d"sd" qu" huju conveniôncia para o municipio dc ltaituba'

integrará um ptoccsso administratiYo dc compras'

arte Jo(s) itern(ns) rliscriminado(s)' tru rejeitar todos'

JOELS F, AGUIAR
cs rrsávcl

e\qy))
3

(

tarnrnlcrichbÍi
turgcscentesct'edtosfcril.licIonde. nholÍagra rIâS1c rposdvidanlt1 dcbctitsn1a tibra(lelltl gcmlctarficsIlnte Pcarlctc

6.764KG01

Íb
rlstterilclllrttllcnranhotadc cnIoüçâd mpoLra dqdc plrll legÍas z"dc Icstadol1l çaotlcILtandoll graalrc açaomâ11a l)ü11ârta pohr pc1ÍccLInlad q llldc gclelLt squerrladerN Ire:crlctrânsp pmbaE gembn olilc

car1i

6.l9:lKO0l

\tt17).,Jc
a

(
s

ii

llolo raçnho0 nl grande
tladesllSCescurastihfi1In li)nn a dadercnc q

lt Íar1C apasil,11cllos lol'cde qtÍos rclltctÍanspaltl plt tári,r.blrlÍl agcm

1,1.1{90MÇ0l

Nlí^

..nll;fr?::iiiil.l.

^,**tH*s:i"$

I

Â"p* 4* br rll.u'b

I

)

1
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICONI

SOLICITAçÃO DE COTAçÀO DE PREÇO

J3 3í6.489/0001.0í
/^/FOSUPERT TDA.EPP

Av Bri,T.Haroroo Veioso, Í00 . Cerr00
cEPB.í8í{m

\ flailuba-pará

1

0.+ KC

ll

udc al da(lq Dl ilr'DC8r"údas, ÍiuÍl)co [] (í) 7o J ol colnaturaç assc font:ut)l LÍAUDlax d0 líuçâo Illa n lro, aromn bor da spéc
f1[' tnCntos deÍe rrnfitos, m t'lb ho mba Ill: ilgc

Ll licasp dudapxc lrtparÂ 2Okg
5Lt)N,oc

05 KG 4.510

cascas uniÍbrmes no grau máximo de
aroma e sabor da espécie, setn ferim

B de l'qualidadc,graúdas, em penca, írutos com 60 â- 0o% de maturaçâo, com
evoluçào no umanho.

entos ou defeitos, firmes ecom brilho. Embalagcm: caixas pláslicas com capacidade paraalé 2okg

'4t' Ç
1\.1\q,ot

06

lú ('

25."169

forntt's
u.,

lásticos.

ho rla a tl contlop{j 06 thto nl]fi dc verdbri h ntan(e. orA a aIntçào ho nL] danricdad nt dad oü out ,l u sa!uq lera!nUa aparcnc a dad dq c. h tir cnte o lro deJnrarrad unto il b n Eha nrba lr I]u!lern nttária,
p

À
c\q 5'l.oD,éJ

0,1

MÇ

295r6
1l

u.l

ti Ilnes dcrerde bri hante, IN Ça hotarTtan LINI 1i dap
raricdad \cúl (lâdes oulro§ de l'ei u I]1q pos
ül nctilaparL' ltuq i:ledade.
nU enrÍ*ia, sâcos lás lrp

(
\[^ 59.tt41,19.

0li

UNI)

85.644 LARANJA, liuro
intcgras e dc primei
c()nsunlo intedialo.
consistcnte ao toque
sacolas de libra.

de lamanho múd corTl aIll lcclerisl us
I3 qua idade. d nmPo, deponto

Iora ulprod ionado
c lo de llâr1es 0\

lo
56.95,ot't

09

KC

NÍAXIXE.
liesc

lbr

liu cfl sl detcgro ltIIpn dadcq
dc colhei nle olonrpo unraç

âprescntando dgralr tamaluraçào hc' rnIque Pr' porlar
ntaú cipula ortc.transp asmbalagem retllfo

rú
ÀJ

3) 39t1,5L

IO

UND

ri5.64.1 NIILHO VERDE.

60,'./,,.

dliuio larna hon rnédio Itl
dcnleg rA lup idadeq nradnlPo dp
mctl {o. duto IccI',)ro onad

tcntc scnto edIoquc anlaparles sadas
pc t.nrha las deIagcrr lib Iil

"o\v 1't1§+,)-

II

KG

9.3 56 de n1Ata n ho n1éd nt .^araC tcrisri
rnte rlc n1e ragras dadcpn un'ud(l nlPO dp
consulll me'd orâÇ lllo elc,c onadprod

tcD lc ! II lo deloq ssada\parl tl barn lagenr
de fib

r.!
§\'/

J3 31o,o"

srd

ç"%"^' ,)-- !..^r*ij,Uo

cr!
b(

lirlhas

colheiu rccente. Emhalagem:

uuilornre.
anrassadas. EInbâlagem:

cârâcteristicas

uniforme,

Debastâdo

uniforme,
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tlS'I ADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNTCIPAL DE ITAITLTBA
PODER EXECUTIVO

DlcoNt
soLtclÍAçÃo DE COTAçÂo oE PREçO

§{l,rí*

J3 3í6í8$00ói,oi,
INFOSUPER LTDA . EiP,' 

.: :
Av. EE.Harotdo Vekno, 100 -Cenfo

. cEP68.rgr63p. ..

\ . ltailuba- pâià |

16.13r,o)e,ü
5\"

"rede"m: sâcolas tiEmbal

liuto !llcca!nlco coIactcrllncho r.lio gras
L1e a!nlllPEPIIO.

túofonne prodraçãoua dadclxlnel mpoqpn
sadasIrnllsclculjslcnlc partcsadoll 1()qsc

KC

[ 4lo1ta(1qqualidade. fresco dc

âpresentando grau d

manipulâção e o trân

colhcit.r rccenle. limpo' colorâçào unilbmlc,

e maturaÇâo tâl que lhe peoiita suportar a

sporte. Embalagem; sâcolas tipo ",edc"'

E),IT integro e de Prirrcirafiuto caracteristico,1.30uKCll

3Í\í5,50
,uÍo

e colhcitâ reccntc, limpo. coloraçào

de matuÍação tal que lhc Pcrmitâ

suponar a maniPulaçào e o transp

"Íede"

intcgro c dcRO. liuto caractcrislico'F: (]HEF,NTi\ DPIM
primeira qualidadc, frcsco d

unilbrmc. aprcscntândo grau
orte. Embalagem: sacolas tipo

2.4'{ rl4 K(i

\lo,o cí,4
br/

rlntocnaü1l'iheÍrdo cvadotleriÀP
.I o(\l 1,1l)o prociC

cllthdunira mbaIlLIfazerdo toqlâpfrcsc a. paratpom caxc[4.
krcn parirlcs,lá lrc capacidrdetranspasacos p

140K(ll5

4444)'oo
o\)

\k)

;aracterístico, integÍo e

hcita rccente, limpo,
de primeira qualidade,

coloraçào uoiforme.

do srarr de maluraÇào lâl que lhe pennita suporar a

ào .-o tranrpoí". Imbalugem: slcolas tipo "rcdc ''

QU!ÂEqr fruto
lresco de col
apÍesentan
manipulaç

2.612K(il6

qq619,5[(s
(n

o. Acondicionada cm embalagcm

tÍansparcnte, sendo efl tÍe8ue

na embalagem a identificaçã
validade minima de 12 (d

fabricaçào.

em peso liquido de 500g. contendo

o do produto conforme legislaçào

ozc) mcses. a contar da data de

P() ÀCES,\BoRL,\.DACONCT,I'RT;TALPA DE
de corantes artiliciais ccongelada. scm adiçàoPastcurizada.

agradável. Iscnta dcimicos. sabor caracteristico caditivos qu

!cstigio de dc§congclam(jnl

11.212t7 PCT

4q.goq,il- cÀ\
b\

vcstigio de

transparentc,
na embalagc
Validade mi
fabricaçâo.

N(; ST
lic

ib

aarladc 1coÍanadlrlada,Pâsteurizada. coDge
ntaIse dvesticslrbot a!Íadulmlcitivo q

nlc,flbalclncondic aditcnl a!cogclanr
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n Ímclo açLIdoidcnt ,l lcgc câçao prod
da dcntc a ll târ dalndozeItnt d

7. t36PC'Tt{t

4[ t9\,oÉ,ü
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aditilos quimicos. sabor c0lâcteÍistico e agradável. lsenta dc

vestigio dc descongclamento. Acondicionada em cmbalagem

tÍanspare te. scndo cntÍcguc em peso liquido dc 50(lg, contcndo

na crnbalagem a idcntificaçiio do produto conlbrme legislaçào.

Vâlidade minimd de 12 (doze) mescs. a contar da data dc
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âfi íi Ilccle coranteSII ada scnl adiçaotcurlI'âs zada
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ESTADo Do PARÁ
PREFEITURA i\íUNICIPAL DE ITAITIIBÂ

PODER EXECUTIVO
DICOM

SoLICITAÇÃo DE coTAçÃo DE PREço

"thcarimbo e assinatura

LOCAL DE ENTREGA, PER|OD|CIDADE, RECEBTMENTO e EMBALAGEM.
' os gêneros arimentícios de'r'erão ser entregues conforme programaçâo de entrega expedidapelo Setor de Alimentação Escolar. Os locjs de entiegá serao:o Escoras municipars rocarizadas na sede do municípío e no distrito de Miritituba.
' Nas escoras Engenheiro Francisco Barros, rocartada no Km 30 (campo Verde) e paraná

Miry. rocarizada na comunidade do,paraná MIr. ;-;rd direita do Rio %p"d;. 
-' " ' "

. No depósito do Setor de Alimentação Escolar.o Em oulra escola que for autorizado pelo setor de Alimentação Escolar, mediante comblnadocom os agricultores.

I

20 PCT -AI)At,t_ Rt- C \

ticaç

P zada. ada adnge dc cottn llrtl clilti
da ullr II abo âractcrí llc rad:ia 5Cn lâ dc

dcd ll tTtestig (l118el I ada cmhacm nllage
llstrr lc cntroendo Llcprrcn Ig ido cd (l50p q ltntc doc.
crlrba idcn t1Iage dtr rodut n ntirp 1c

I id ade m llt'litI] d dozc mesc a ar dâ d d
l)Íà íc

ti UA

,'il(
\o\

\q.9o4,LL

Valor total:

§ÍJàíl}
i

sM



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

7,.o-r-,
,-./-L

( S í í4--,/
NOMEi

ENDEREçO:
CIDADE :

BAIRRO:

CPF/CNPJ:

omunicípiodeltaitub4soliciraquesejafomecidoospÍeçosunitáriosetotaisdo(s)item(ns)abaixo

especificado(s),parafinsdelevantamentopreliminardepreçoseverificaçãodamodalidadedelicitaçãocabível.

Suà respost4 de acordo com os preceitos legais, integrani um processo administrativo de compras'

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 município de ltaituba'

Atenciosamente,

JOELS E AGUIAR
espônsável

Hn --r-r,."-*1"
25/r t179
o?:Jo4

LTNT
FAMILIAR
ESCOLARNTAOGRAMAATEN ÇÃo

26dção947

710612

RDODÉEDO MEL ARAMF I E PRE NU U RARIAG cI DAEM c OSIALIERN OSGÊ MEALDENALtoNACPRoAD MENTOoARAPUR RAL, o D deont27 091de 06/0 Resolu,|o1 FN ELeOSterm tn.danoson 2020deÍau onted
d 2e 020 ed briaed04nou1 Resoe1 0 3 valor totaValor

unitário
DESCRI oITEM T'NID

#.tqc0J,M
grande, uniforme, sem ferimentos ou de

intactas e bem desenvolvidas, livre de terras

aderentes a superÍIcie extema. Embalagem: sacos de fibra'

DURÁ com casca sem bril ho e firmo. tamanho
feitos, turgescentes,
ou corpos estranhos

BORAKC 6.2640l

6.194 AXI. fruto de tamanho médio, com

íntegras e de primeira qualidade, limpo, coloração uni

apresentando grau de maturação no estado "de vez" (para

amadurecer) que lhe permita suportar a manipulação e o

Íirnspone. Não deve apresentü quaisquer lesÔes de origem

Íisica, mecânica ou biológica Embalagem: caixas plásticas.

ABAC
forme.

caraÇterísticas02 KG

03 MÇ
uniforme, com folhas firmes sem áreas escuras, sem sujidades ou

outros defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade.

Embalagem: unitfuia, em saco pliistico transparente.

grande, coloraçãoALFACE, tiDo C EsPA OU LISA. tamanho

01,0ó t44 67t

QTDE

14.890



&§àô
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
soLrcrTAÇÃo DE coTAçÃo oE PREçO

t5.49204 KC BANANA PRATA, de l" qualidade, graúdas, em penca, frulos
com 60 a 7070 de maturação, com císcÍrs uniformes no grau

miáximo de çvolução no tamaúo, aroma e sabor da espécie, sem
l'erimentos ou defeitos, firmes e com brilho, Embalagem: caixas
plásticas com capacidade para até 20k9.

05 KG 4.530 BANANA PACOV ÀN oU .HIT'RT', DF', ROI. de 1" qualidade,

$aúdas, em penca, fiutos com 60 a 70oZ de maturação, com
cascas uniformes no grau máximo de evolução no tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e

com brilho, Embalagem: çaixas plásticas com capacidade para

até 20k9.

06

MÇ

25.7 69 CEBOLINHA VERDE E COENTRO, honaliça deve conter
pelo menos 06 folhas lisas, firmes, viçosas, de cor verde
brilhante, com coloração e tamaúo uniformes e típicos da
variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade, de colheita recente. O coentrc deve vir
amarrado junto à ceboliúa. Embalagem: unitária, em sacos
plásticos.

02 )00 51s38,oc

o7

MÇ

29.5t6 COUVE MANTEIGA, folhas lisas, firmes, viçosas, de cor
verde brilhante, com coloração e tamanho uniformçs e tlpicos da
variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade, de colheita recente. Embalagem:
unitária, em sacos plásticos.

ú,00 51.o2),ot

08

UND

85.644 LARÂNJA. fruto de tamanho médio, com Çaracterísticas
Íntegras € de primeira qualidade, limpo, maduro no ponto de
consumo imediato, coloração uniforme, prcduto selecionado
consistente ao toque e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas de fibra.

09

KG

2.5',12 MAXIXE. fruto caracteristico. inrcgro e de primeira qualidade.
fresco de colheita recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturaçâo tal que lhe permita suportar a
manipulação e o transpoÍe. Embalagem: sacolas tipo "rede".

10,00. )5lcoP)

l0

TJND

85.644 MILHO VERDE. fruto de tamanho médio , com caracteristicas
Íntegras e de primeira qualidade, limpo, maduro no ponto de
consumo imediato, coloraçâo uniforme, produto selecionado
consistente ao toque e isento de partes amassadas. Debastado
pelo menos 600Á. Embalagem: sacolas de fibra.

lt

KC

9.356 MELANCIA. fruto de tamanho médio, com características
Íntegras e de primeira qualidade, limpo, maduro no ponto de
consumo imediato, coloração uniforme, produto selecionado
consistente «) toque e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas de fibra.
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ionado
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redetlassacobEm

KCt2

Q6.4é4,c0y,00lheita

Íaeldec pnmintegroicocaracteriSt iormuncom loraçãoliente poreccodefrescodaduali artarq ta supoheue permtal qmaturaçãodegrauresentandoap redea5 risaco pomE balagemrtetrane spoulman açãop

3.308KGl3

JLt.8'@,olo,oo,
rede"

frutoE
pnm

apresentand
tmnsPort9

edeíntegrccaracterístico,ulCHDETA çoloraçáocolheita recente, limpo,
permita, fresco deeira qualidade tal que lhede maturaçãoo grau

uniforme, as tipogem: sacolEmbala
suportar a manipulação e o

2,481KGl4

3\O,O')0í ,00
h adtoqnamclbendoovadderCAoT P produtoEDMAGO nha.ulàzer oqtaPldo tlpo parafresca,ra,acax(]lm dade paracaçom pacltranOSg sparente§,lástiSACOS p

140KGl5

JGltop;0010,

ualidade,lraetm qde pro íntçgrofrutoourlgo. olc oraçãomporecentetaheicolde afresco oftarSUita plhe permuetalão qmaturaçdeglau Íedapresefiando tiASo posacbEm alagemo tÍanspoÍean açáotTl pul

2.612KG16

fabricação.

RRt-D

descongela

transParente,

artiliciais e
adição de coranteslada, semPasteurizada, conge cl. lsenta deagradávsabor característiço e

uímicos.aditivos q embalagemnada emmento. Acondicio
vestígio de úo de 5009, contendo

em peso líqusendo enhegue
conforme legislação

a identificação do Produtona embalagem a contaÍ da data de
ma de 12 (doze) meses'

Validade mÍni

t4.2'72PCT1'7

fabricação.

SEL

agradá

ransp

rantes artiflc iais ede coi sem adiçãocongeladPasteurizâda, vel. tsenta de
caÍaÇterístico euímicos, saboraditivos q embalagemento. Acondicionada em

descongelamvestígio de contendolíquido de 5009,em peso
arente, sendo entregue

egislação.conforme Ido produtoa identificaçãona embalagem a contar da data de
ma de 12 (doze) meses,Validade míni

'1 .136PCTl8

ma de 12 (doze) meses, a contar

ão.

EE

agradáv

descongel

ransparente!

nl

corantes artificiais eadição decongelada, semPasreurizada, el. lsenta de
sabor çaracterístico euÍmicos,aditivos q

embalagemamento. Acondiçionada em
vcstígio de g, contendoem peso lÍquido de 500

sendo entregue
legislação.do produto conformea identificaçãona embalagem da data de

Validade mi

7.136PCTt9

Embalada em

I kg.

uniforme,
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combinado

carimbo e assinatuÍa

fabricaçao Valor total:

e

{


		2019-12-03T11:18:42-0300
	EDNICE MELO SALOMAO:48519405215




