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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

Prezado

NOME:

(a) r (a)

à-^-CO fiu ou? okor
nfzu.94ô /e;
?e,v /,*)-z '

ol)

CPF/CNPJ:

BAIRRO:

Solicito, que sejam fomecidos os preços abaixo, para Ievantamento preliminar de preços, para

fins de abertura de procedimento de Chamada Pública.

Atenciosamente,

JOELSON AGUIAR
Responsável

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o
atendime nto ao Pro rama Nacional de Alimenta o Il,scola r.

0l

ITtrM ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS DOS
GENEROS ALIMENTICIOS UND QUANT.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

ABACAXI, fruto de tamanho médio
com características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação no estado
"de vez" (para amadurecer) que lhe
permita suportar a manipulação e o
fansporte. Nâo deve apresentar quaisquer
lesões de origem fisica, mecânica ou
biológica. Embalagem: caixas plásticas.
Entrega: Depósito do Sêtor de Atimentação
Escolar§EMED

3.491

02

ALFACB. tino CRESPA
tamaúo grande, coloração uniforme, com
folhas firmes sem áreas esouras, sem
sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência ou qualidade.
Embalagem: r.rnitrária, em saco plástico

OU LISA.

tr arente.Entre : Escolas

MÇ 14.890

03

hortaliça deve conter pelo menos 06 follias
lisas, firmes, viçosas, de cor verde
brilhante, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade, sem
sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, de
colheita recente. O coentro deve vir
amarrado junto à cebolinha. Embalagern:
unitiitia. em sacos plásticos. Entrega:
ESCOIaS

CEBOLINHA VERDE E COENTRO

MÇ 25.7 69

I t-

RUA:

I

I

I

i



FARINHA DE TAPIOCA
obtido dos processos de ralar e torrar a

mandioca. Fina, seca, branca, específica
para mingau, isenta de matéria terosa,
lungos ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estraúos. Embalagem
primaria: sacos plásticos transparentes de
lkg. Embalagem segundaria: sacos de
fibra
Entrega: Depósito do Setor de Alimentação
Escolar-SEMED

duto

KG 1.928

b,o0 4t íA6 a:

MACAXEIRA, de primeira, raízes
grandes no grau normal de evolugão no
tamaúo, sabor e cor próprios da espécie,
uniformes, frescas e descascadas, sem
ferimento ou defeitos, não fibrosa, livre de
terra e colpos estraúos aderente a espécie
extema e isenta de umidade.
Embalagem: embalada à vácuo
Entrega: Oepósito do Setor de Alimentação
Escolar§EMED

KG 6.240

07

MAXIXE. fruto característico. íntegro e

de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suporta a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

KG 2.57 2

médio, com características íntegras e de
primeira qualidade, limpo, maduro no
ponto de consumo imediato, coloração
uniforme, produto selecionado consistente
ao toque e isento de partes amassadas.
Debastado pelo menos 60o2. Embalagem:
sacolas de fibra. Entre

MILHO VERDE. fruto de tamanho

: Escolas

UND

04

05

06

COUVE MANTEIGA folhas lisas,
firmes, viçosas, de cor verde brilhante,
com coloração e tamanho uniformes e

típicos da variedade, sem sujidades ou
outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, de colheita recente.
Embalagem: unitária, em sacos plásticos.
Ent a: Escolas

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

MÇ 29.516
I

I I

I I

I

I

I

I

96.16608



§
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

09

ll

t2

MELANCIA, fruto de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, maduro no ponto de
consumo imediato, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas de fibra. Entrega: oepósito do Sêtor
de Alimentação Escolar§EMED

KG 4.324

l0

PEPINO, fruto de tamaúo médio, com
característicâs íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas tipo "rede". Entrega: Escotas

to característico, íntegro
e de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que
the permita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

PIMENTAO fru

KG 3.308

PIMENTA DE CHEIRO
característico, íntegro e de primeira
qualidade, fresco de colheita recente,
limpo, coloração uniforme, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação e o transporte.
Embalagem: sacolas tipo "rede,,.
Entrega: Escolas

lruto

t3

fruto característico, íntegro e
de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

oUIABO.

KG 2.61,2

I

I

I I

KG i 3.780
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
soLrcrTAçÃo DE coTAçÃo oE PREçO

LOCAL DE ENTREGA

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme programação de
entrega expedida pelo Setor de Alimentação Escolar.

Os locais de entrega serão:
-Escolas municipais localizadas na sede do municÍpio e no distrito de Miritituba;
escolas Engenheiro Francisco Barros, localizada no Km 30 (Campo Verde) e
Paraná Miry, localizada na Comunidade do Paraná Miry, margem direita do Rio
Tapajós.

- Depósito do Setor de Alimentação Escolar.

Em outra escola que for autorizado pelo setor de Alimentação Escolar,
mediante combinado com os agricultores.

carimbo e assinatura
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO

DICOM

SOLrCrrAçÃO DE COÍAçÃO DE PREÇO

Prezado (a) Senhor (q)

NOME:

RUA:

0 ffi+x4 6'
eàt6 fr1tu .1 t/,J N."

BAIRRO:

Solicito, que sejam fornecidos os preços abaixo, para levantamento preliminar de pregos, para

fins de abertura de procedimento de Chamada Pública.

Atenciosamente,

JOELS E AGUIAR
Responsável

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendcdor Familiar Rural, para o
atendimento ao Pro rama Nacional de Alimenta o Escolar.

01

VALOR
TOTALUND QUANT.

VALOR
UNIT.ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ÀBACAXI. fruto de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração unilorme,
apresentando grau de maturação no estado

"de vez" (para amadurecer) que lhe
permita suportar a manipulação e o

transporte. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem fisica, mecânica ou

biológica. Embalagem: caixas plásticas.

Entrega: Depósito do Setor de Alimentaçáo
Escolar-SEMED

KG 3.491

02

ALFACE, tirro CRESPA OU LISA,
tamanho grande, coloração unifomre, com
folhas frrmes sem áreas escuras, sem
sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência ou qualidade.
Embalagem: unitrária, em saco plástico

e.Ent : Escolastrans

MÇ

03

CEBOLINHA VERDE B C
hoÍaliça deve conter pelo menos 06 folhas
lisas, firmes, viçosas, de cor verde
brilhante, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade, sem
sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, de
colheita recente. O coentro deve vir
amarrado jr.rnto à cebolinha. Embalagem:
unitiíria, em sacos plásticos. Entrega:
Escolas

OENTII,O

MÇ 25.7 69

CPF/CNPJ:

I

I

I

14.890 I

I



obtido dos processos de ralar e torrar a
mandioca. Fina, seca, branca, especifica
para mingau, isenta de matéria terosa,
fungos ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estranhos. Embalagem
primriria: sacos plásticos transparentes de
lkg. Embalagem segundaria: sacos de
fibra
Entrega: Depósito do Setor de Atimentação
Escolar-SEMED

rodutoTAPIOCAFARINHA D

KG 1,.928

let,e ll 58,00

de primeira, raízes
grandes no grau normal de evolução no
tamaúo, sabor e cor próprios da espécie,
uniformes, frescas e descascadas, sem
ferimento ou defeitos, não fibrosa, livre de
terra e corpos estraúos aderente a espécie
extema e isenta de umidade.
Embalagem: embalada à vácuo
Entrega: Dêpósito do Setor de Atimentação
Escolar§EMED

MACAXEIRA

KG 6.240

07

MAXIXE. fruto característico, íntegro e
de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suport a manipulagão e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

KG 2.57 2

08

médio, com características íntegras e de
primeira qualidade, limpo, maduro no
ponto de consumo imediato, coloração
uniforme, produto selecionado consistente

MILHO

UND 96.166

VERDE fruto de tamaúo

%

toao eu e Isel.l ot deq
Santa S adaspartes

basDe tado Ie lIo oen s 60D t1IE abal cms
csa to dAS fi rab nE tre Escolas

Í),% q6 l(oÚ

ESTADO OO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

COUVE NTEIG folhas lisas,

04

firmes, viçosas, de cor verde brilhante,
com coloração e tamanho uniformes e

típicos da variedade, sem sujidades ou
outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, de colheita recente.
Embalagem: unitária, em sacos plásticos.

Mç 29.516

Entre : Escolas

05

06

§



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREçO

fus,tZ,Prezado (

NOME:

hor (a)

A. S,/^*-
1e74

CPF P q.85

RUA N.'

f,'af,BAIRRO

Solicito, que sejam fornecidos os preços abaixo, para I

fins de abertura de procedimento de Chamada Pírblica.

evantamento preliminar de preços, /

Atenciosamente,

[ttJOELSO AGUIAR
Respo sável

Gêncros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendcdor Familiar Rural, par:r o

atendimento ao P ma Nacional de Alimenta ão [scolar.

01

QUANT.
VALOR

UNIT.
VALOR
TOTALUNDITEM ESPECIT'ICAÇÕES TÉCNICAS DOS

cÊNrRos al,rurNrÍclos

Jí3 Ç0/I +',

ABACAXI. fruto de tamaúo médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação no estado

"de vez" (para amadurecer) que lhe
permita suportar a manipulação e o

transporte. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem fisica, mecânica ou
biológica. Embalagem: caixas plásticas.

Entrega: Depósito do Setor de Alimentação
Escolar§EMED

(G 3.497

ALFACE, tipo CRESPA OU LISA,
tamaúo 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

nte.Entre : Escolastr

MÇ 14.890 3,oo ttf tlo,OO

03

CEBOLINHA VERDI, E COIIN'I'II
hortaliça deve conter pelo menos 06 folhas
lisas, firmes, viçosas, de cor verde
brilhante, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade, sem
sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, de
colheita recente. O coentro deve vir
amarado junto à cebolinha. Embalagem:
unitária, em sacos plásticos. Entrega:
Escolas

o

MÇ 25.7 69 flr,oo 51.533,o=o

I

r

I

I

i

02



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO

DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

I 7

CO E MANTEIG folhas lisas,

04

firmes, viçosas, de cor verde brilhante,
com coloração e tamanho uniformes e

típicos da variedade, sem sujidades ou
outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade, de colheita recente.

Embalagem: unitária, em sacos plásticos.

MÇ 29.51,6

fl,,oo

Entre : Escolas

05

06

Çl.oA'oo

1.928KG

obtido dos processos de ralar e torrar a

mandioca. Fina, seca, branca, específica
para mingau, isenta de matéria terrosa,
fungos ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estraúos. Embalagem
primária: sacos plásticos transparentes de

1kg. Embalagem segundaria: sacos de

fibra
Entrega: Depósito do Setor de Alimentação
Escolar-SEMEo

F rodutoDE TAPIOCA

KG 6.240 3,o" )§.vo,o?

@IEIBA, de primeira, raÍzes
grandes no grau normal de evolução no

tamanho, sabor e cor próprios da espécie,
uniformes, frescas e descascadas, sem

ferimento ou defeitos, não fibrosa, livre de

terra e corpos estraúos aderente a espécie

extema e isenta de umidade.
Embalagem: embalada à vácuo
Entrega: Depósito do Setor dê Alimentâção
Escolar-SEMED

07

MAXIXE. fruto característico, íntegro e

de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando gtau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação e o
transpoúe. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

KG 2.57 2

08

médio, com características íntegras e de
primeira qualidade, limpo, maduro no
ponto de consumo imediato, coloração
uniforme. produto selecionado consistente
ao toque e isento de paÍes amassadas.
Debastado pelo menos 60
sacolas de fibra. Entre

fruto de tamaúo

o%. Embalagem:
: Escolas

MILHO VERDE

UND 96.1,66 L,00 Q6.J6/, oo

L..

lt

I

I

I

l

s,ao 
lA,eo,*1

l

I



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO

DICOM

SOUC|rAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

Prezado (a) Senhor (a)

NOME ?-o I
CPF/CNPJ N
RUA: 7<t ü N.' / /Ll
BAIRRO: 4( L)4 /,'ç,2
Solicito, que sejam fornecidos os preços abaixo, para levantamento preliminar de preços' parâ

fins de abertura de

Atenciosamente,

procedinrento de Chamada Pílblica

JOELS E AGUIAR
Respon sável

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Emprecndcdor Familiar Rural, para o

atendimento ao P ma Nacional de Alimenta ão Escola r.

0l

VALOR
TOTAL

VALOR
UNIT.UND QUANT.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS

CÊNEROS ALIMENTICIOSITEM

KG 3.O91

com características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração uniforme,

apresentando grau de maturação no estado

"de vez" (para amadurecer) que lhe

permita suportar a maniPulagão e o

transporte. Nâo deve apresentar quaisquer

lesôes de origem fisica, mecânica ou

biológica. Embalageml caixas plásticas.

Entrega: Depósito do Setor de Alimentação
Escolar-SEMED

AXI. fruto de tamaúo nrédio.ABAC

MÇ 14.89002

o CRESPA OU LISA
tamanho grande, coloração uniforÍne, com

folhas firmes sem areas escuras, sem

sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência ou qualidade.
Embalagem: unitária, em saco plástico
transparente.Entregâ: Escolas

tiA

03

CEBOLINHA VERDE E COENTRO
hortaliça deve conter pelo menos 06 folhas
lisas, firmes, viçosas, de cor verde
brilhante, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade, sem
sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, de
colheita recente. O coentro deve vir
amarrado junto à cebolinha. Embalagem:
unitríria, em sacos plásticos. Entrega:
Escolas

MÇ 25.7 69

4a pat&r*t o- \

,,,,W

I I



HA DE TAPIOCA
obtido dos processos de ralar e torrar a
mandioca. Fina, seca, branca, específica
para mingau, isenta de matéria terrosa,
fungos ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estranhos. Embalagem
primaria: sacos plásticos transparentes de

lkg. Embalagem segundaria: sacos de

fibra
Entrega: Depósito do Setor de Alimentação
Escolar§EMED

FA roduto

M4Ç{XEIM, de primeira, raizes
grandes no grau normal de evolução no
tamaúo, sabor e cor próprios da espécie,
uniformes, frescas e descascadas, sem

ferimento ou defeitos, não fibrosa, livre de

terra e corpos estraúos aderente a espécie
extema e isenta de umidade.
Embalagem: embalada à vácuo
Entrega: Depósito do Setor de Alimentâção
Escolar-sEMED

KG 6.244

07

MAXIXE. fruto característico, íntegro e

de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede", Entrega: Escotas

KG 2.57 2

08

médio, com características íntegras e de
primeira qualidade, limpo, maduro no
ponto de consumo imediato, coloração
uniforme, produto selecionado consistente
ao toque e isento de partes amassadas.

0%
fi

D tadobas e oI meno 6S n1E Iba ap en1
Isaco AS de bra nE sE oc a S

fruto de tantanhoMILHO VERDE

UND 96.166

wM

COUVE MANTEIGA, folhas lisas,
firmes, viçosas, de cor verde brilhante,
com coloração e tamanho uniformes e

típicos da variedade, sem sujidades ou
outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade, de colheita recente.
Embalagem: unitriria, em sacos plásticos.
Ent a: Escolas

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

MÇ 29.516

I

04

05

06

ü

I

KG rs28l

I

I

l

I I

lt



§
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO

DICOM
SOUCrrAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

09

11

t2

KG 4.320

MELANCIA. fruto de tamaúo médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, maduro no ponto de

consr.rmo imediato, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas de fibra. Entrega: Depósito do setor
de Alimentação Escolar-SEMEO

3.780

PEPINO, fruto de tamaúo médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas tipo "rede". Entrega: Escolas

KG10

úé. clt{,eKG 3.3 08
7.oo

fruto caracteristico, íntegro
e de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que

lhe permita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

PIMENTAO

PIMENTA DE CHEIRO
caracteristico, íntegro e de primeira
qualidade. fresco de colheila recente.
limpo, coloração uniforme, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação e o transporte.
Embalagem: sacolas tipo "rede".
Entrega: Escolas

fruto

KG 2.988 l,l oo 39,85(,so

l3

QUIABO. fruto característico, íntegro e

de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

KG 2.61,2

I

I

I

I

I

I



§
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

OCAL DE ENTRE A

Os gêneros alimenticios deverão ser entregues conforme programação de
entrega expedida pelo Setor de Alimentação Escolar.

Os locais de entrega serão:
-Escolas municipais localizadas na sede do município e no distrito de Miritituba;
escolas Engenheiro Francisco Barros, localizada no Km 30 ( Campo Verde) e

Paraná Miry, localizada na Comunidade do Paraná Miry, margem direita do Rio

Tapajós.

- Depósito do Setor de Alimentação Escolar.

Em outra escola que for autorizado pelo setor de Alimentação Escolar,

mediante combinado com os agricultores.

n",-*,,k, a-e Ú.,.r'
carimbo e assinatura
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
soucrTAçÃo DE coTAçÃO DE PREçO

Prezado (a) Senhor (a)

A*,it'; o Znuc't€:eí*NOME: n

CPF/CNPJ: &i,4
n,

c- IRUA:

BAIRRO zr>. Ç.'íírzi/
Solicito, que sejam fornecidos os preços abaixo, pârâ levantamento prelin inar de preços, para

fins de abertura de

Atenciosamente,

procedimento de Chamada Pública.

JOELSON UIAR
Respon cl

Gôneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Emprcendctlor Familiar Rural, pnra o

atendimento ao Pro rama Nacional de Alimentr o Iiscolar.

01

VALOR
TOTALQUANT.

VALOR
UNIT.UNDESPECIFICAÇOES TÉCNICAS DOS

GÊNEROS ALIMENTÍCIOSITEM

3so to 831,5oKG 3.097

ABACAXI. fruto de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação no estado

"de vez" fuiara amadurecer) que the

permita supoÍar a manipulação e o

transpone. Não deve apresentar quaisquer

lesões de origem fisica, mecânica ou
biológica. Embalagem: caixas plásticas.

Entrega: Depósito do Setor de Alimentâçâo
Escolar-SEMED

3,oo 4{ 6ro,@MÇ 14.890

ALFACE. tipo CRESPA OU
tamaúo grande, coloração uniforme, com
folhas firmes sem áreas escuras, sem

sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência ou qualiclade.

Embalagem: unitária, em saco plástico
transparente.Entrega: Escolas

LISA.

03

CEBOLINHA VERDE E COENTRO
hortaliça deve conter pelo menos 06 folhas
lisas, firmes, viçosas, de cor verde
brilhante, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possanr

alterar sua aparência e qualidade, de
colheita recente. O coentro deve vir
amarrado junto à cebolinha. Embalagen:
unitária, em sacos plásticos. Entrega:
Escolas

MÇ 25.7 69 J@o

eryz/'L4 4 4 % rÇ:t)i4b
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&M
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM

sOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

lo

COUVE, MAN'TEIGA , folhas lisas,

04

firmes, viçosas, de cor verde brilhante,
com coloração e tamanho uniformes e

típicos da variedade, sem sujidades ou
outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade, de colheita recente.
Embalagem: unitária, em sacos plásticos.

MÇ 2 9.516

Jtoal

En : Escolas

05

06

5l.o§e

(

1.9 28 oDí í óío,oo

HA DE TAPIOCA
obtido dos processos de ralar e torrar a

mandioca. Fina, seca, branca, específica
para mingau, isenta de matéria terrosa,

fungos ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estraúos. Embalagem
primrlria: sacos plásticos transparentes de

lkg. Embalagem segundaria: sacos de

fibra
Entrega: Depósito do Setor de Alimentação
Escolar-SEMED

FARI duto

KG

Jl.04oPo

!}EIp!, de primeira, raízes
grandes no grau normal de evolução no
tamanho, sabor e cor próprios da espécie,
uniformes, frescas e descascadas, sem

ferimento ou defeitos, não fibrosa, livre de

terra e corpos estraúos aderente a espécie
externa e isenta de umidade.
Embalagem: embalada à vácuo
Entrega: Depósito do setor de Alimentação
Escolar-SEMED

KG 6.244 35o

07

MAXIXE. fruto característico, íntegro e

de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que

the permita suportâr a manipulação e o

transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escolas

KG 2.572 0otJ 3o.flk,oo

08

médio, com características integras e de
primeira qualidade, limpo, maduro no
ponto de consumo imediato, coloração
uniforme, produto selecionado consistente
ao toque e isento de partes amassadas.
Debastado pelo menos 60%. Embalagem:
sacolas de fibra. En trcga: Escolas

MILHO VERDE fruto de tamanho

UND 96.166 q,6.1í{,ot)

4-
Jrú

@/rn/L,t Ç*7"9r rc 6:ie/-
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wM
ESTADO OO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

I

09

ll

72

t
V \--'

,fl'í'to,oo4.320 J, ooKG

fruto de tamaúo médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, maduro no ponto de

consumo imediato, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas de fibra. Entrega: Depósito do setor
de Alimentaçáo Escolar.sEMEo

MELANCIA

3ío $ zóo,atKG 3.780l0

PEPINO, fruto de tamanho médio, coni
características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de paÍes amassadas. Embalagem:
sacolas tipo "rede". Entrega: Escolas

J6.4ó{,oofl,oo

fruto caracteristico, íntegro
e de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que

lhe permita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escolas

PIMENTAO

E CHEIRO. liuto
característico, íntegro e de primeira
qualidade, fresco de colheita recente,
limpo, coloração uniforme, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação e o transporte.
Embalagem: sacolas tipo "rede".
Entrega: Escolas

PIMENTA D

2.988
Jo.oo tq 88qoo

13

OUIABO. fruto característico. íntegro e

de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita supofiar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

KG 2.672 lí,oo

C4nrza V4E3+ tu frcíut»fr-
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme programação de
entrega expedida pelo Setor de Alimentação Escolar.

Os locais de entrega serão:
-Escolas municipais localizadas na sede do município e no distrito de Miritituba;
escolas Engenheiro Francisco Barros, localizada no Km 30 ( Campo Verde) e
Paraná Miry, localizada na Comunidade do Paraná Miry, margem direita do Rio
Tapajós.

- Depósito do Setor de Alimentaçáo Escolar

Em outra escola que for autorizado pelo setor de Alimentação Escolar,
med iante ado com os agricultores

,tt. &,
carimbo e assinatura

LOCAL DE ENTREGA

,W





Prezado (a) Senhor (a)

CPF/CNPJ:

/

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO

DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

,r'a> 4 )vttf fu+q k,.rl?i
n< Z/

N.'

ealRRO: C z*e77'>
Solicito, que sejam fornecidos os preços abaixo, para I

fins de abertura de procedimento de Chamada Pública.

evantamento preliminar de preços, p
ry

Atenciosamente,

JOEL E AGUIAR
Res nsável

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Emprecndcdor Familiar Rural, para o

atendimento ao Pro ma Nacional de Alimenta ão Escolar.

01

VALOR
TOTAL

VALOR
UNIT.UND QUANT.ESPECIT'ICAÇÔES TÉCNICAS DOS

GÊNEROS ALIMENTiCIOSITEM

9úJ, ] 1qt.5o3.097

ABACAXI. fruto de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação no estado

"de vez" (para amadurecer) que lhe
permita suportar a maniPulação e o

transporte. Não deve apresentar quaisquer

lesões de origem fisica, mecânica ott

biológica. Embalagem: caixas plásticas.

Entrega: Depósito do Setor de Alimentação
Escolar-SEMED

q|.éle0o
MÇ 14.890

tamarúo grande, coloração uniforme, com

folhas firmes sem áreas escuras, sem

sujidades ou outros defeitos que possan.r

allerar sua aparência ou qualidade.

Embalagem: unitária, em saco plástico

LISA,ALFAC tipo CRESPA OU

trans nte.Ent : Escolas

02

03

A VERDE E COENTITO
hortaliça deve conter pelo menos 06 folhas
lisas, firmes, viçosas, de cor verde

brilhante, com coloração e tamanho

uniformes e típicos da variedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possarn

alterar sua aparência e qualidade, de

colheita recente. O coentro devc vir
amarrado junto à ceboliúa. Embalagem:
unitária, em sacos plásticos. Entregal
Escolas

CEBOLINH

MÇ 2s.169 J00 6i.538,oo

NOME:

I

RUA:

I

KG
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§!.oü,üo

KG 1.928

FARINHA DE TAPI
obtido dos processos de ralar e torrar a

mandioca. Fina, seca, branca, específica
para mingau, isenta de matéria terrosa,

fungos ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estraúos. Embalagem
primária: sacos plásticos transparentes de

lkg. Embalagem segundaria: sacos de

fibra
Entrega: Depósito do Setor dê Alimentação
Escolar-SEMED

CA roduto

6.240 7,t2 3t.84o,ooKG

!1!!Q!XEIB{, de primeira, raÍzes
grandes no grau normal de evolução no
tamaúo, sabor e cor próprios da espécie,

uniformes, frescas e descascadas, sem

ferimento ou defeitos, não fibrosa, Iivre de

terra e corpos estraúos aderente a espécie
extema e isenta de umidade.
Embalagem: embalada à vácuo
Entrega: Depósito do Setor de Alimentação
Escolar§EMED

07

MAXIXE. fruto caracteristico, íntegro e

de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, Iimpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que

lhe permita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

KG 2.57 2 )o,o o ,t5 ]tO,oo

08

MILHO VERDE. fruto
médio, com características íntegras e de
primeira qualidade, limpo, maduro no
ponto de consumo imediato, coloração
unilorme, produto selecionado consistente
ao toque e isento de partes amassadas.
Debastado pelo menos 6070. Embalagem:

de tamanho

sacolas de fibra. En trega: Escolas

UND 96.166

w(M
/'

r

COUVE MANTEIG , folhas lisas,
firmes, viçosas, de cor verde brilhante,
com coloração e tamanho uniformes e

típicos da variedade, sem sujidades ou

outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade, de colheita recente.

Embalagem: unitária, em sacos plásticos.
Ent a: Escolas

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

MÇ 29.516 ú01

06

.oo

05
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§M
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
soucrTAçÃo DE corAçÃo DE PREço

09

11 3? lÇ1,00

12

ür

MELANCIÂ, fruto de tamanho módio
com características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, maduro no ponto de
consumo imediato, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas de fibra. Entrega: Depósito do setor
de Alimentação Escolar-SEMED

KG 4.320 à,5 0 /.'tfln,oo

10

PEPINO, fruto de tamanho médio, com
características Íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas tipo "rede". Entrega: Escotas

KG 3.780 G,oo il./,8o,oo

fruto característico, íntegro
e de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

PIMENTÃO

KG 3.308 )2,oo

PIMENTA DE CHEIRO
característico, íntegro e de primeira
qualidade, fresco de colheita recente,
limpo, coloração uniforme, apresentand<r
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação e o transporte.
Embalagem: sacolas tipo "rede".
Entrega: Escolas

tiuto

KG 3? ú'to,oo

13

fruto característico, integro e

de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração unilbrme,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escolas

OUIABO.

KG 2.61,2 j 5,O0 I J,lo,Ao
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

09

1l

t2

LV 4,4

4.320 ?, ía lo.?at,)ttKG

MELANCIA, fruto de tamanho médio
com características integras e de primeira
qualidade, limpo, maduro no ponto de

consumo imediato, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas de fibra. Entrega: Depósito do setor
de Atimentação Escolar§EMEO

l9.rloo,ooKG 3.780 5o,10

PEPINO, fruto de tamaúo médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas tipo "rede". Entrega: Escolas

31 b%,oo/J.oo

to característico, íntegro
e de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que

lhe permita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

PIMENTÁO fru

PIMENTA DE CHEIRO
característico, íntegro e de primeira
qualidade, fresco de colheita recente,
limpo, coloração uniforme, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
supoÍar a manipulação e o transporte.
Embalagem: sacolas tipo "rede".
Entrega: Escolas

fruto

KG 2.988 tJ,o > 3b.E4,w

t3

OUIABO. fruto característico, íntegro e

de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

KG 2.672 J0toà Â(, . Ho, oo
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§M
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
soucrTAçÃo DE coTAçÃO DE PREçO

09

t2

MELANCIA. fruto de tamaúo médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade, limpo, maduro no ponto de
consumo imediato, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de partes amassadas. Embalagen.r:
sacolas de fibra. Entrega: Depósito do Setor
de Alimentação Escolar§EMÉD

KG 4.324

l0

PEPINO, fruto de tamaúo médio, com
caracteristicas íntegras e de primeira
qualidade, limpo, coloração uniforme,
produto selecionado consistente ao toque
e isento de partes amassadas. Embalagem:
sacolas tipo "rede". Entrega: Escotas

l1

O, fruto característico
e de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportff a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega; Escotas

PINTENT , íntegro

KG 3.308

PIMENTA DE CHEIRO
característico, íntegro e de primeira
qualidade, fresco de colheita recenre,
limpo, coloração uniforme, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação e o transporte.
Embalagem: sacolas tipo "rede".
Entrega: Escolas

fruto

KG 2.988

l3

OUIABO, fruto característico, íntegro e
de primeira qualidade, fresco de colheita
recente, limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação e o
transpoÍe. Embalagem: sacolas tipo
"rede". Entrega: Escotas

KG 2.612

KG | :.zso 
I
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I

I
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wM rftESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

LOCAL DE ENTREGA

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme programação de
entrega expedida pelo Setor de Alimentação Escolar.

Os locais de entrega serão:
-Escolas municipais localizadas na sede do município e no distrito de Miritituba;
escolas Engenheiro Francisco Barros, localizada no Km 30 ( Campo Verde) e
Paraná Miry, localizada na Comunidade do Paraná Miry, margem direita do Rio
Tapajós.

- Depósito do Setor de Alimentaçáo Escolar.

Em outra escola que for autorizado pelo setor de Alimentação Escolar,
mediante combinado com os agricultores.

2^9u*
carimbo e assinalura
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
sor-rcrTAçÃo DE corAçÃo DE PREço

LOCAL DE ENTREGA

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme programação de
entrega expedida pelo Setor de Alimentaçáo Escolar.

Os locais de entrega serão:
-Escolas municipais localizadas na sede do município e no distrito de Miritituba;
escolas Engenheiro Francisco Barros, localizada no Km 30 (Campo Verde) e

Paraná Miry, localizada na Comunidade do Paraná Miry, margem direita do Rio

Tapajós.

- Depósito do Setor de Alimentação Escolar.

Em outra escola que for autorizado pelo setor de Alimentação Escolar,

mediante combinado com os agricultores.

carimbo e assinatura
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§
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAI DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

LOCAL DE ENTREGA

Os gêneros alimentÍcios deverão ser entregues conforme programação de
entÍega expedida pelo Setor de Alimentação Escolar.

Os locais de entrega serão:
-Escolas municÍpals localizadas na sede do município e no distrito de Miritituba;
escolas Engenheiro Francisco Barros, localizada no Km 30 ( Campo Verde) e
Paraná Miry, localizada na Comunidade do paraná Miry, margem direita do Rio
Tapajós.

- Depósito do Setor de Alimentação Escolar.

Em outra escola que for autorizado pelo setor de Alimentação Escolar,
mediante combinado com os agricultores.

\

caÍimbo e assinatura
u.
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