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PREFEITURA MI.JNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO
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Solicitodestarespeitadaempresa"parainiciodeprocessodeLicitação,quesejamfornecidosospreçosabaixo,
: Íins de levantamento preliminar de preços e verificação da rnodalidade licitatória cabível'

fontando com a costumeira atenção,

Atenciosamente,

L

VALOR TOTALVALOR UNIT.OUANT.UND

IMENTÍCIOS

ESF CAEP cES ç
SoRN EGÊDoSN c ScTÉ

AL
ITEM

.^ ao /í.? fz , oo
6.264KG

ABÓBORA MADURA, COM CASCA

sem brilho e firme, tamanho

grande, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos,

turgescentes, intactas e bem

desenvolvidas, livre de terras ou

corpos estranhos aderentes a

superfície externa. Embalagem:

sacos de fibra

Ç 2lt,oa3cü3.097KG

íuto de tamanho

médio, com caÍacterísticas

Íntegras e de Primeira qualidade,

limpo, coloração uniforme,

apresentando grau de maturação

no estado "de vez" (Para

:[xti:'"j' .l]i,,lli,,l"l''3
transporte. Não deve aPresentar

quaisquer lesões de origem física,

mecânica ou biológica'

Embala em: caixas lásticas,

2
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ALFACE. tioo CRESPA OU tlSA

tamanho grande, coloraçaJ

uniforme, com folhas Íirmes sem

áÍeas escuras, sem suiidades ou

outros defeitos que Possam

alterar sua aParência ou

qualidade. Embalagem: unitária,

em saco Plástico transParente

63.72?,2ü

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAÇÃO OE COTAÇÃO DE PREçO

§
€N@

MÇ u28
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4.10sLITRO

AcAÍ. LÍquido, fluido,
procedente de esPécies genuinas

e sãs. Deve aPresentar condições

de armazenamento refrigerado,

em embalagens transParentes

com rótulo ou etiqueta que o

identifique conforme legislação'

Embãlagem em sacos Plásticos

transparentes com caPacidade

fresco,

para l litro.

a3,3v7,6C
2,A o15.492KG

BANANA PRAÍ4,
qualidade, graÚdas, em 

- 
Penca,

frutos com 60 a 70% de

maturação, com cascas

uniformes no grau máximo de

evolução no tamanho, aroma e

sabor da esPécle, sem ferimentos

ou defeitos, firmes e com brilho'

Embalagem; caixas Plásticas com

capacidad e ara até 20k

de 1ê

4.530KG

em penca, frutos com 60 a 70%

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: caixas Plásticas com

acidade para até 20

DE 801.

UAP

úda Saa edaU ded 1 q

cap

6

14.890



§M
ESTADO DO PARÁ

PREFETTURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

TAT DOCE, Batata doce

extra, lisa, firme e comPada,

devendo ser graÚda, isenta de

eníermidades, Parasitas e larvas,

material terroso e sujidades, sem

danos fÍsicos e mecânicos

oriundos do manuseio e

tíânsporte, devendo ser

prioritariamente orgânicos e/ou

ecológio.

KG 76
4Jd 3/í 20

7

a
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4.266PACOTE

derivado do

beneficiamento da banana

pacovan, salgada, em

embalagens Plásticas

transparentes, com Peso unitário

de 50g , sem adição de

ANA TRITA

crocante,

conservantes.

banana frita

8

,/10'
otq/

;ll
)9
):,Aru

25.7 69Mç

hortaliça deve conter Pelo menos

06 folhas lisas, firmes, viçosas, de

cor verde brilhante, com

coloração e tamanho uniformes e

típicos da variedade, serÍl

sujidades ou outros defeitos que

possam alterar sua aParência e

qualidade, de colheita recente' O

coentro deve vir amarrado iunto
à cebolinha. Embalagem:

CE E o.ENERD EHAVTIN

unitária, em sacos p lásticos.

/26,32Í,qÚ4 )fr
29.5L6MÇ

COUVE MANTEIGA,

firmes, viçosas, de

brilhante, com coloração e

tamanho uniformes e tíPicos da

outros defeitos que Possam

alterar sua aParência e

qualidade, de colheita recente'

Embalagem: unitária, em sacos

folhas lisas,

cor verde

variedade,

ásticos.

sem sujidades ou
10
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&M
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

COLORAL. condimento de cor

evermelhada a base de urucum'

Características: Pó fino'

Embalagem: saco Plástico

transPaÍente, termossoldado,

com cap acidade Para até 1

PCT 20.965
11

LZ

14

UND
DOCE DE BANANA. lngredientes:

banana, açúcar e corantes'

ns individuais de 209Embalage

27.370KG

ralar e torrar a mandioca' Fina,

seca, amarela, isenta de matéria

terrosa, fungos ou Parasitas e

livre de umidade e fragmentos

estÍanhos. Embalagem Primária:

sacos plásticos transparentes de

1kg. Embalagem segundaria:

ds e5 osroddo OSobtuod ptop

sacos de fibra.

13

5.948KG

TARINHA DE TAPIOCA, PTO

obtido dos Processos de ra

torrar a mandioca. Fina, seca,

branca, esPecífica Para mingãu,

isenta de matéria terrosa, fungos

ou parasitas e livre de umidade e

fragmentos estranhos'

Embalagem Primária: sacos

plásticos transParentes de 1k8'

Embalagem segundaria: sacos de

fibra

duto
lar e

7 í.?fi, 2 o
0,8 o

44.654UND

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

de tamanho
carêcterísticas

fruto
com

TARANJA,

médio,

15

3.822
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MAcAxEIRA, de Primeira, raízes

grandes no grau normal de

evolução no tamanho, sabor e

cor PróPrios da espécie'

uniformes, freses e descascadas,

sem ferimento ou defeitos, não

fibrosa, livre de terra e corPos

estranhos aderente a esPécie

externa e :senta de umidade'

(,ío 2l.oao 'P
KG 6.240

16

E m bala em : embalada à vácuo

18

2.572KG

fresio de colheita recente, limPo,

coloração uniforme,

apresentando grau de maturação

tal que lhe Permita suportar a

acterístico,
qu a lidade,

MAXIXE,

Íntegro e

fruto car

de primeira

rteosntrae o poIn u aIma çãP
ereda tisas comEm ba

17

96.166UND

iiuto de tamanho
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. oebastado

pelo menos 60%. Embalagem:

sacolas de fibra.

MILHO VERDE,

médio, com

4.324KG

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:

ME[ANCI

sacolas de fibra.

19

36 ?/0',lo0,30L22.367UNDem caixa de àaPelão. Embalagem

secundária em cubas de PaPelão

com 30 unidades.

Uon coraH

mI na am IebamE peÍm hI oVE a8

20

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO
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ESTADO DO PAIú

PREFEITURA MUNICIPAL D§ ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOI\í
§OLICITAçÃO DE COTAÇÃO DÊ PREçO

fruto
com

Íntegras e de Primeira qualidade,

limpo, coloração uniforme,

produto selecionado consistente

ao toque e isento de Partes

amassadas. Embalagem: sacolas

4,o0 y'/, {1/ 'ao

PEPINO,

medio,

tipo "rede".

dê tamanho
caracterÍsticas

KG 4.780
z7

22

24

2í 902,qÚ7 ,905.JUOKG

característico,
eira qualidade,

recente, limPo,

coloração uniÍorme

apresentando grau de maturaçãJ

tal que lhe Permita suportar a

rutÍ o
medero pnteg

h tel aocdsco eÍeÍ

manipulação
Embalagem:

eotra
sacolas tiPo

nsporte.

"rede".

3f, 6 f ú/2,o03.308KG

primeira qualidade, fresco de

colheita recente, limPo,

coloração uniforme,

apresentando grau de maturação

tal que lhe Permita suPortar a

manipulação e o transporte'

uf( otR

d eeon tcosttaca cte

Emba em: sacolas tiPo "rede".

23

140KGmacaxeita, fresca, do tiPo Para

fazer tapioquinha' Embalada em

sacos Plásticos trânsParentes,

tourod
adem tonacib ne efiodoa dde

com ca acidade ara 500

2.61?KG

Wlllgll fruto caracte

íntegro e de Primeira qua

Íresco de colheita recente, limPo,

coloração uniforme,

apresentando gÍau de matuÍação

tal que lhe Permita suPortar a

manipulação e o transporte'

rístico,
lidade,

Em bala : sacolas ti o "rede"

25



ES'IADO DO PAI{A

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
soLlclTAçÃo oÉ coÍAçÃo DE PREço

ToMATE, truto característico,

ã-r. eÀ Ínt"gro e de Primeira

oualidade, fresco de colheita

recente, limpo, coloração

uniforme, apresentando grau de

maturação tal que lhe permita

suportar a manipulação e o

transPorte. Embalagem: sacolas

í, oo w,qíc,cd
KG 9.598

26

sticas.

Carimbo

17.807KG

acerola, maracu.iá,

taperebá, abacaxi'

Pasteurizada, congelada, sem

adição de corantes artificiais e

aditivos químicos, sabor

caÍacterístico e agradável lsenta

de vestígio de descongelamento'

Acondicionada em

transParente, Peso

5009, contendo na embalagem a

identificação do Produto

conforme legislação. Validade

mínima de 12 (doze) meses, a

contar da data de í

EARDTP

d

abrica

Sabores

cupuaçu,

embalagem
líquido de

z7

:1.

&M

,{

DÉ
IE

í-

I
l

I
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PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA

SECREÍARIA MUNICTPAL OE EOUCAÇAO

OIRETORIA ADMINISTRÂTIVA
ALTMENTAÇÂO ESCOLAR

PLANILHA qUANTIÍATIV DESCRIÍIVA, TINANCEIRA DE REFERENCIA.VALOR MÉDIO

S-ptr

^3 
d^

QUANTUNOE5PEcrFlcÂçÕE5 rÉcNlcÁ5 oo!
6 ÊN ERos ALtMt NTiclo5ITEM

\rqq6.264K6

aBóBoRA MAouRtL com c.sca

sem brilho e flrme, tamônho

trônd€, uniíoÍme, sem fe.imentos

ou dêfeitot, turtesa€ntes, intactaí e

bêm des€nvolvidas, livre de teÍías

ou corpos es!Í3nhos aderenies a

supeíiai€ €rteína Êmbalageó:

1

q /qq
3.097KGz

êlAlâILkllto de umânho médio,

com carãclêíislicâs inlê3íãs e de

píim€ira qu.lid.d€, limPo,

coloíaçã o un,lor me, aPÍctcntando

Rrau de mõturàção no etlàdo ''de

(pari âmaduí€cer) qLre lhe

peÍmità ruPortarã maniPulação e o

transpoôe, ilão deve âpres!nlar
quaisquer lêsôes de oriSQm Íi3icô,

me€ânlca ou biolô8ica. Emb.lôgem:

(aixas ptáíi.a!-

3,1914.890Mç

tâmahho Srand€, color.ç5o

uniíorme, com folhas fitmes sem

áíeae es.urâs, iem sujidad€t ou

dêÍeitos que Postãm âltêrô.

sua àparência ou qúalidôde.

Embalagem: unitáÍjà, em saco

plástico tíà.spàrente.

3

4.105LIÍRO

AtiA!,Lrqu ido, íluido, fÍe5co,

proc€deí!le de êsPécies 8enuin3, e

sãí. oevê âpíetentàí cond(Õês de

ôrmaaenamento reírigeràdo, am

embalagêns trânsParenret com

íólulo ou etiquetã que o idenlilique

coníoíme lesitlaçào. Émbal.8em

em 5acos Plá5lic05 trantPâíenle!

com càpâaidade para 1 litro.

3flq15.492K6

0ÂNANA pRATA. de 1i qualidôde,

Bí.údBr, êtn pencà, kulot com 60 a

7096 de maturaç:o, com câscas

uni{ormes no 8ràu márimo de

Rvolução no tamànho, àroma e

saboí dâ e5pécie, !€.n í€rimcntos

ou defeitos, íimeí e com brilho.

Emba!à8em: caixas Plásticat com

capaodãdê Pa.à áté 20k8.

5

4.530KG

g.!l! de 1r qualidade, 8íaúdas, em

pencà, írutot.om 60 a 70% de

màturação, com cat.as ÚniÍorÍnet

no8r.u máximo d€ evoluçào no

bmanho, aÍoma e 5ôbo.da

espécie, t€ú Íerimenlot ou

deíeitot, ,lrmes e com brilho.

EmbalaSem: caixàs Pláíicà5 com

(!gaodade 9àra.té 20k8

RE

6

«

''4úiró

À,r,a-
tíE\^- )

I

I

I



76
A'ZQ

KG

BÂTATA DO€E. 8âtata doce exlÍa.
li5a, flrme e compactâ, devêndo ser

araúdâ, isenta de eríeÍmidadet,
paíâsiràs € laDes, n).lerial teíoso
e 5ljidãdes. lem dâ.os íitito§ e

mecânicos oíiundot do manu5eio e

trãnspo(e, dev€ndo seí
prioíitàÍiamente oítânicot e/ou

7

t.50
PACOÍE 4.266I

gÂ!Â!ÀIEIA- bananô írita
cíocante. deÍivado do

benefi ciámento da bânane

pecovan, salgãdã, êm embalagens
plá5ticàs tíansparen!e5, com Pê!o
uniràíio de 908, sem adiÉo de

25.759

1,8q
Mç9

CEBOIINHAVERDE ECOENÍRO.

hortaliça devê cont€í pelo mênos

05 íolhàr lisàr, fiímeg, üçosà5, de

coí veíde bíilhante. com coloíàÉo

ê tâmaoho unifoímesê tlpicot dá

edàde, rem sujidades ou outÍos

deíeilot qúe possam alteÍaí 9uã

apiÍéncia e quelidede, dê aolheita

recente, O coeítÍo devt vÍ
amàííado junlo à cebolinhâ.

ÊmbalaSem: unilária, em tacot
plá5ticos.

l,8qMç 29.51610

COUVE MÂllÍEtGA, íolhat li5a5,

fiímêt. viçosàs, de cot veídê

brilhant€, (om colorado e

tamanho uniÍoímere tipicos da

vànedade, sêm sujidàdet ou outÍos

deíeitoi que postãm .lteraí tuà

àp.rênciã e quàl'd.d€, de colheitâ

líe(ente 
Embãlatem: unitá,ia. em

lsacor 
prâí,cos.

20.965 4tílPCT1t

çglQ&lLcondlmento de coÍ

avermelhada a bàsê de uíu€um.

caí.cterkticâs: pó fino.

f mbala8em: sâco plástico

traôspâíenle, termossoldado, com

capaodade pãra âté 1008r

3.4?z 0r50UNOt2
DOCE DE 8A ANA, lnSredi€ntes:

banàna, àçúcâÍ e coranle3.

Embaletênr individuãi! de 208.

21.370 g,q5(G
13

obtido dor píocessoJ de Íalaí e

toíaí a Ínendiocà. Éinà, seca,

àmaíelã, i5enta de metéÍia têííosa

Íün8o3 ou paÍâ5itâ5e livÍê de

umldede e ÍrâSmenlol €5tranho5.

!mbelá8em primáÍlâ: sacos

plásticos venspareítês de 1k8.

Émbalagem seSundaíia: 5â.os de

5.r,18 tl,\QKG14

obüdo dot pÍoce$os de íâlâí e

torraí a mandioca. tina, seca,

brânca, especifica paÍã mingau,

;senta de mâtéíia leíÍ034. íunto5

ou paíasità§ê liue de umidade e

ííãtmeniot estranhos. tmbalatêm
primária: sâcosplánicot

vanspâíentet de 1k8. €mbalãtem

segundaíia: sacos de fibía

Í

d



0r15
44.654UNO15

LÁRÂNra. fíulo de t.manho médio,

com ca.acteritticát ínteBías e de

pílmeire q!.lid âde, limPo, maduío

no ponlo de €onsúmo imedinlo,

coloíação uniíoíme, Produto
selecionado consistente ao toque ê

rsento de pàrtet amàstadrs

€mbàlaRem' sacolàs de Íbrà.

6.240KG

Uê§AM!À de Primeúa, í.t€5
gÍandes no 8íau noímalde

evolução notamanho, sãbor e cor

própíios da espé§ê, uniío.mêt
f resces e descatcádas, 5em

íerimênto ou defeito5, não ílbtosa.

livrê de têíía € coíDg5€5iíanhos

âdeíentê ô esDécie exteÍna e i5enta

de 0midade.mbalà8em: êmbalada à

16

8,992.572KGt7

!U)!!I5 íÍulo câíacte.ístico,

lnleSío ê de pÍimekâ quàlidede,

frerco d9 colheitá Íecente,lampo,

coloíáção uniíoÍmê, epresenlando

u de metuí.ção talque lhe

permita gupo(âí a mànip!lação e o

tranrpoÍte, Embalà8em: tâcolas

üpo't€de'.

4r3cl
96.166

MltHo vERoE. íÍú!o de lâmanho

médio, com aaÍàcteí5ticat inlê$as

de primena qualidàde, limPo.

maduÍo no ponto de coníumo

imediato, coloíàção !niíoíme,
píoduto seleclonado consistenle ôo

toque e isenlo de paÍtet

amess?das. Oeba5tado Pêlo meôo5

@9â Émbâla8êm: 3a.olat de fibra

4.320KG

médio, com côía.teíisticet intetras

e de prim€iÍa qualiÔde, limPo,

maduÍo no ponto de contumo

imêdiato, coloíaÉo uniloímê,
píoduto selecronado consislente ao

toque e isento de Panês

amarsadas, Embalitem: tacoles de

ílbrâ.

ollqt22.367

OVO 0t GÂUNHA. btànco ou

veÍmelho. EmbalaSem Píimárià €m

câixâ de papelào. Embalagem

sêcúndáíi, em cubas de pãpelão

.ôm 30 unidades.

20

6Fq4.780KG2l

PEPINO. ÍÍuto de tamànho médio,

com càíâcteíisücãt inteSíàs e de

primeira qualidade, lim Po,

coloÍeção uniíormê, Produto
sêlêdon.do consittente âo toque e

asênto de paíter amá95ada5

Embalatem: sacolaí tiPo'Íede'.

,

3.308 8,\9K62Z

qM€NÍÃo, ft uto cáíecteíístico,

Intetío êde pílmeir. qualidàde,

fíesao de colhêita íecente. limpo,

colorâção !niíoíme, ePíesentendo

tíau de màtuíaÉo talque lhe

permità suponâí ã manrPUlsÉo e o

tlãnrpo(e, Embelatem: sãtolat

ripo'rede"

At

3errrír

-t

i
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21

t!14![IA9ÉlEqBq fíuto
aiíacteristico, lnteSro ê de prlmeiía

quâlidade, íÍ€sco dê colheita

íeceíte, limpo, coloíâção unilo.me,
âpreserlando 8.au de màtuíação

talque lhe peÍmiG supoÍtaí i
mânipulâção e o vânspolte.
Embalâtemi sa.ol.s tipo "íêde".

KG 3.308

1,Qo

G9!!!qqI4!:!I?U,íoduto
deíivado do beneílciàmento da

macâxeiía, fíescâ, do tipo parã

íareí tapioquinhã. Emb.lade em

s.cos plásticoS tíanspaÍentet com

€apâodâde pàíâ 5008.

(G 140
C,QB

25

OUIÂ8O. Íuto caíatteíktico,
integÍo e de píimêka qvalidade,

íÍerco de colheiL Íêaente.limpq
coloÍaÉo uniÍoÍm., aPíêsentaôdo

8íeu de mãtuíâção lalque lhe
permlte 5upoítaí a mànipulàção e o

tranrponê. EmbalaSem: secolas

úpolede'.

KG 2.612 / lrqg

26

M!!ME fÍuto caÍa.teÍlstico, exva

AÂ. íntetÍo e de píimeiía
qualidade, Íesco de colheila

,ecêote, limpo, colorâção LroiíoíÍne,

apíesenlando trau de mâiuíêçâo

talquê lhe peímit. supoítâ, a

menipulação e otrantpoÍtê
Embâlàgemi 5acolâ! plá5ticat,

9.598
5,q "l

27

POLPA DÉ ;RUTA CONGELAOÂ

seboÍes de acerola, maracujá,

cupuaçu, tapeÍebá, àbâcaxi.

Pasteúrirâda, conSeladã, 5em

ãdiÉo d€ corante5 à(iÍaiai5 e

editivos quimicos, 5âbo.
caíactêríJtico e atÍâdável. lsenta de

vestigio de descong€l3mento.
acondicionadã em embalagem

uânspaíente, peso líquido de 500&

contendo ná embâla8em a

id€ntlficâÉo do produto conloíÍne
lê8irlação. valídade nlínima de 12

(dore) mesei, a contaí da d.ta de
íabíicâÉo.

XG 77.807 13,q8

VALOR ÍOÍÂt

.{'

XG
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PREFÉIÍURA MUNICIPAL OE ITAIÍUBA

SECREÍARIA MUNICIPAL OE EOUCAçAO
OIREÍORIA ADMINISTRAÍiVA

ALTMENÍAÇÃo EscoLAR

PI.ANILHA qUANTITATIVA, OESCRIÍtVA, FINANCEIRA DE REFERENCIA.VATOR MÉOIO

4

VÂLOR MÉOiO
Ê

^r^LOÍrún
QUANÍ

Suyltt
'Í^ÂdUNDEsPEqrrcÁçÕEsÍÉcNlc sDos

GÊ{Enos attMtNTíqosIÍEM

LCI
lr,

6.264KG

AqDg!VU{êq!!& com ca'ca

sen bíilho e íirme,tamanho

Srande, oniíoíme, sem lerlmentos

ou deíeitos, turgescntes, intadas e

bem der€.volvidas, lÍví€ de teíras

ou aorpos estíanho' adeÍanlet a

rup€ríl.i€ extem.. Embali8em:

sâcos dê fibí!.

7

3.097

6'toO
K6

írúto dê trm!nho médio,

com carâcieriíticãs íntegrár e de

pÍlmek, qualidãdê, limPo,

coloração uniíonÍe, aP.etêntãndo

grau de mituração no eslado "de

ve!" lpàrà amadureceí) que lhe

peímitô slpoÍtar. manlPulação e o

tíânrpon€. Não dew àprêt€nlaí

isquer letôês dê oriSem [Ísicà,

mecânlcâ ou bloló8ica. Embale8em:

càlxas plásricat.

z,qcl
t\1ç 14.890

ALÊÂCE.Ii,O CRESPA OU LISA.

tamànho 8.ande, coloràç:o

uniloÍm€. com lolhãr fiímes sem

á.êar€rcuÍàs, iem suiidãd€s ou

dêÍei!ot que postãm alterar

sua apaÍÊnoâ ou quãlidade.

Émbalagem: unilárla, êm $co
plá!!ico lranspaíenlê-

l

4.105LITRO

pÍoc€de.rte d€ espécies Eenuina§ e

sãt. Deve aPresentâr condições de

armã.enâm€nto ÍeÍíi8erãdo, em

embalaSen§ traôtPàrenlet com

rólulo ou etiqú.!a que o idenlifiqu€

coníormê leSitlação. Embalagem

em râcos plásti§os tíansPaíentes

.om cãpacidâde Paía l litro.

do, fluido, íÍetco,

15.492 q3 ,q
(G

8íaúdàe, em percã, kutoscom 60 a

70% de maturàçâo..om cat.a5

uniloímee no Srau lÍá{mo de

evolutão no tâmanho, aroína ê

5ãboí da erpé.ic, §em Íe.imenlos

ou d€Íeitot, fiímes e com brilho.

Embàlà8em: ..ixàs Plásticit com

cap.odade Paía 3té 2018-

de u quàlidàde.

5

g t41530KG6

EANANA PACOVAN OU CHIFRE DE

de It qualidade. SÍaúdai, em

pencã, ÍÍutos com 60à 70% de

màturação, (om câs(as uniformes

no 8Í.u máximo de evoloção no

tômânho, aroma e §àbor da

€spécie, rem ferimento3 ou

defeitos, fiÍmet e com bíilho.

ImbaleSemi côirâ5 Plásticaí com

câpacidade paíà a!é 20k8.

L

I

{



1l

7

gts[§[ÀqqgElBâtâtã doc€ extía,
lisà. fiíme e compacta, devendo ser

Bíâúda, isenta de enÍeímidâde5,
pâÍa§itas e laívas, màteÍial terroto
e sujidades. gem dàno9 íisicos e

mecânico5 0íi!ndos do mànuseio e
Íanrporlê, devendo seí
prioritàriamente oí8ânico§ e/ou
atro€(olôtio.

KG 76

Q rLtQ

B

qA!4!ÀÉ8!I4r bananâ Íirã
cÍocante, deÍlvado do
ben€fid.meoto dá bánana

pacovan, salSada, em embalôgens

plásticas tÍan59êÍente5, com peto

unilâíiode 503, s.m adiÉo de

PACOT€ 4.266

4Í0

CEEOUNHA VÉBOE E COEI{TRO-

hortaliçe devê conteípêlo menos

06 íolha5li3â5, tirmes, üçora5, de

cor veíde brilhantê, com coloração

e tamanho unlíoímês etípicos da

lráÍiedede, s€m suiidôdei ot] ôutros

deleilos qüe pot5âm àlleÍar tua
àpaíênciã e qualidadê, d. colheita

recente. o co€núo deve üÍ
ameÍâdo iunto à (ebolinha.

Embalatem: uniláriã, em tâcot
plásti(or.

Mç 25.769

á rJ.S

10

COUVE MANTEIGA, íolh.r lisã5,

flíme5, viçorar, de coÍ veíde

brilhânte, com coloíeção e

tamanho uniíormes ê tipicot dâ

vaíiedede, rem sulidades ou outrot
dêíeitos quê possam alteíãí 5uá

aparêncià e quàlidede, de colheita
íecênte. ImbalaSem: l]oitáíia, em

sacos plásticos,

Mç 29.515

1,41

1l

eQ!23j!!condimento de coí

eveímelhôda a base de urucum.

CaracteÍisticãe: pó fi no.

Embalagemi 5aco plásdco

trânspâÍente, leÍmo55oldâdo, coÍn
càoàodade oaía até 1ma,

PÇT 20.955 4\65

17

OOCE OE BANAT{Â. lngíediente5:

bànàna, âçúcaÍ e coíanter.
Ernbalagens individuais de 208.

UND 3.822

EAB!!!Ag!l!!A!9!qeArrroduro
obtido dor píoaes5osde íalar e

torreí a fiandiocâ. tioã, seaa,

amarela, lselta de mâté a têrÍoaâ,
íuntor ou peÍásita3 e livre dê

umidade e fÍatmentos estíãnhos.
Embàlâgem pÍimáíia: sâcos

plásticor líanrpãíente5 de lk&
Embalâtem segundaÍia: tacos de
íibrâ.

KG 21.170 5Êq

14

fAflNHA OE T^PIOCÂ. píoduto

obtido do5 píocessos de râlàí e

to.ía. a mandiocã. Êinã, s€aã,

brânca, êspecifice pâíâ mingau,

isgnta de matéÍia teÍrosa, íungos

ou parasitas€ livíê de umidade e

fragmêntor estranhos. Embalagem
pÍimáriâ: tacos pláíicor
tran3pBrêoles de lk& Embalatem
te8undaria: ecos de fibía

x6 5.948

8,qq

I

*
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20

M.654

0,8À
UNO15

t RA rÀ. tíuto de tãma.ho médis,

com ra.acterirticâ3intearas e de

grimena quãlld ade, limPo, m.duío
no gonlo de consumo imediato,

coloraêo uniforme, produto

selecionâdo consistente ao toque €

isenlode pâÍtes.mõtãdat.
EmbalêEem: sàcolat de fibrã.

6.240

6,qq
KG16

M CÂXEIRÀ. de primeiíô, íalres

gÍendes no grau noímal de

evoluÉo no Gmanho, 
'3boí 

e co.

p.óp.ios da espéo€, unlÍoÍmet,
frescàs e dêscascadat, 5êm

feÍimeoro oú deíeitot, nào íibIosa,

llivÍe de teíà e coípot estÍánhot

laderente à etpécie ert€ínà e isentà

ldê umidade mbãla8em embalàda à

l"a-o

KG 2.512

^X,L 
,**"rrouu.,,.o, I

inteEo ê de pnmeiía quâlldâde,

Ííesco de colhelte íecente, limPo,

coloíaçao uniíoíme, ãPíesentando

grau de Íne§rÍação talque lhe
permità suponâÍ à manipulãção e o

tÍanspoíle. Embàlâtem: sâcolàs

l!po 
"Íede".

95.166UND

Mlulo vEROE. ííuto detamanho
médio, com caÍ;cleÍi3tiaãs inteSías

e dê primeka quàlidadê, limpo,

maduio no ponto dê contumo

imediato, coloíàÉo unif oíme,
produto relecionado consi!tente ao

toqo€ ê isento dê parlet

àmasradas. Debattedo Pelo menos

60%. Embala*em: t colàs de íibra.

18

(c 4.320r9

MELAltClA. íruto de Émanho
médio, com caraateÍisticãs inte8íat

e de pÍimeiía qualidade, limPo,

màduro no ponto dê con3umo

imêdirto, coloração uniloíme,
produlo íêl€oonido aoniiítênle ào

toque e irento dê pa(es

lamesràdar, Imbalàt€m: secolàt de

fi

0r60
UND 122.357

OVO DE GALI|IHA- bíânco ou

veímelho. Imbala8em primáííà em

caira de papêlão, Embela8em

recundária em cubâ9 de pe0elão

com 30 uridade5.

2l

PEPIIíO. ííúo de ràmanho médio,

com càíacteílrti€ôs Intê8Ías e de

pÍlmelíâ qualidade, limpo,

coloÍado uniíorme, produto

seleoonâdo conristentê âo toque e

irênto de partes amassada5.

E,nbàl.8emi râcola5 tipo "rede".

KG 4.780 \ )Lfl

22

PIMENTÁo. Íuto caíacteÍÍ5tico,
Ínte8Ío ê dê píithêirá qualidade,

h€3co dê colheita íe.ent€, limpo,

coloração uniío.me, apíesentaído
8íau de môtuíâçlo tâlquê lhe
peÍmita slJporlar a manipulação e o

úentporte. ÉmbalaSem: sacolas

tipo'Íede'.

(G 3.308 9'trc

4At



?6

9,qo
3.308r(623

càí.cterirtico, ln!etÍo ê de píimeirã

qualidade, íre!(o de colheila

rêcente, limpo, coloração uÃiícÍme,

apíer€nt.ndo 8íau d€ màturàção

que lhe permita su9oíaí a

manipulação e o tíân3porte,

Embalâgem: sàcolat üPo "íede'

19q
140K6

GOMA OE T^PIOCÀ e.oduto
derlvado do b€nefidâmento da

macàÍena, íieto, do lipo paíà

lareÍ tap,oqulnha Embalada em

sacos plá5ticos tÍansparentes, com

cepaddáde PãÍa 5008.

24

2.6L2K6

inlegÍo e de Píimeira qualidade,

íresco de €olheila Íecente,limpo,

coloÍação uniíoíme, apíê5entando

u de m uíação talque lhe

permita suportâí a miôipulâção e o

úangponê. Embôlatlm: secoles

25

,r,qq
9.598K6

Ig!!!ILÉÍuto caíatteíi5lico, exvã

AA. Ínte8ío e de Ptimeta
quã!idad€. fíesco de colheila

íecenle, limPo, coloÍàç:o uniíoÍme,

apÍesentando Srau de maturêção

talque lhe Peímlfa suPortâí a

maoipúlãção e o tÍansporte.

Embôtatem: sàcolas Plásticâtl

17-807

4\l00
KG

POLPA DE TRUTA CONGTTÂDA,

Saboret d€ aceÍolà, marôcujá,

cupueçu, táPeíebá, abàcaxl.

Pârteúíi.âda, con8elàda. sem

àdiÉode coranlcs àrlifi(iàit ê

adirlvos quimicor, íàboI

caÍactêrístico a atrâdável. l5enb de

vestigio dê descongelamento,

Acondicionadà eín embàlà8em

ir.nrpaÍente, peto Iiquido de 500&

contefldo na embâle8em a

idêntlficâçào do Produto conÍoímê

l€drleção. validàde mÍnimâ de 12

(doze)meses, a conGí d! dáta de

íãbrlcação.

2-l

VAIOR TOTAL

o8-a73- 199/(loJ l'74
Trudiyio S rye.'uutrrth'' L)ir<li

liod. [ 1n rrn,,lrôrrl ,.S/N'
Quudír i'13 - lorr r50

( tD ôlí.llt:-ilít -l: ílxilr§
Itrilubtr-l'ir g,l ll! l2-.,a

@^tv'

4

l



(-§
M (

ESTADO DO PARÁ
(

PREFEITURA MI'NICIPAL DE TTAITUBA
PODEREXf,CUTTVO

DICOM
SOLICITAÇÃO OE COTAÇÃO DE PREçO

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito , que sejam fomecidos os preços abaixo, para fins de levantaÍnento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível'

( (

)

Contando com â costumeira âtenÉo,

Atenciosamente,

JOELSON E AGUIAR
Responsável

*,

.. =-)

zt 7et74 r 1o

L)NOME:

CPF: I
R(JA

D d

N."

BAIRRO:

AHU 1
o e, nl -'f.-'.- )

p4S : lQs T-t€t? | A - tZ - )3 - tll - J8 € d,<)

-u[ftA frç"n &í,{oat'

((

VALOR TOTALQUANT,
VALOR
UNIT.UND

rspectrtcnçÕes
TÉCNICAS
GÊNEROS
ALIMENTíCIOS

DOS
ITEM

35 oâé,DD4,0o6.264KG1

casca sem brilho e firme,
tamanho grande,

uniforme, sem ferimentos
ou defeitos, turgescentes,
intactas e bem

desenvolvidas, livre de

terras ou corpos estranhos

aderentes a superfície

externa. Embâlagem: sacos

de fibra.

U mCOoB

GW
7
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ESTADO DO PARA

PREFEITURÂ MTJNICIPAL DE ITAITUBA
PODEREXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO OE PREçO

Çe it^a 3«zq -,\,i l)

ABACAxl, fÍuto de

tamanho médio, com

característlcas íntegras e
de primeira qualidade,

limpo, colorafo uniforme,
apresentando grau de

maturação no estado "de
vez'' (para amadurecer)
que lhe permita suportar a

manipulação e o

KG 3.097 ol, oo

NOME:

CPF:

RUA

/4 -qt
/f

2

BAIRRO:

NOME

lesões de origem física,

mecânica ou biológica.

transporte.
apresentar

Embalagem:
plásticas.

Não deve
quaisquer

carxas

,(

CPF: y'/xJ â /l
RUa.:Ç rtu, L'

N.'

BAIRRO:

o /)
l_.. l'tto\

(

6 !q4,oo

Lll Q+t,oo()<,/)
514.890MÇ3

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 trans

ALFACE ti AOUoo CRESP

rente.

-.:=-=:- 
----_--_----_---

(

(

{
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NOME:

CPF

RUA:

(
ESTADO DO PARÁ

(

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER E)GCT]TTVO

DICOM
soLrcrrAçÃo oE corAÇÃo oE PREçO

I]AIRRO:

fsYl
Qrru

%er'

õe ''.'1
c

ACAí. Líquido, fluido,
fresco, procedente de
espécies genuínas e sãs.

oeve apresentar condições
de armazenamento
refrigerado. em
embalagens transparentes
com rótulo ou etiqueta
que o identifique conforme
legislação. Embalagem em
sacos plásticos

transpaíentes com
ca cidade paÍa 1 litro

LITRO 4.105 lq,Lt'"
)

4

99JõJ.50e 2
)rt Wx*?at 6x '

NOME: tl'/tlD ê.
CPI':

RUA: R /r. ÇÃ ffose-
-u Ç,1

BAIRRO: €

6 +n.q tí- a3

C
,1,
r/b{l C. hrolfri-.

c

(

54 .Lil0po

5

BANANA PRAÍA. de 1E

qualidade, graúdas, em
penca, frutos com 60 a

70% 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: caixas
plásticas com capacidãde
para até 20k9.

KG L5.492 3r OC) 46 q16 0o

(

(

á'
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esrnoonopenÁ (

PREFEITTJRA MI.JNICIPAL DE ITAITUBÀ
PODER E)GCI.]TTVO

DICOM
soLrcrrAçÃo DE corAçÃo DE PREÇo

ferr4'&'?1
'+

rU

tí0 HS
rx -Ql

BANANA NOU
CHIFRE DE BOl. de 1a

qualidade, graúdas, em
pencã, írutos com 60 a

70% 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: caixas
plásticas com capacidade
para até 20

NOME:

CPF:

BAIRRO:
6 KG 4.530 (,o

Hc+ '( 
! caf

NOME: rl {+

cPP: ) lt6) . SÍot .6Yr -q1
RUA: Arl. iJ-&

N.'

BAIRRO:

Ç.roe"í -í'oã

oe

k

(

-18, p4po

(-.7

BATATA OOCE, Batata
doce extra, lisa, firme e

compacta, devendo ser
graúda, isenta de

enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e

sujidades, sem danos
fÍsicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte, devendo ser
prioritariamente orgânicos
e,/ou agroecológio.

KG 76

RUA:

e

4nõ

(
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ESTADO DO PARÁ
(

PREFEITT,JRA MTJNICIPAL DE MAITUBA
PODER E)OCUTIVO

DICOM
soLrcrTAçÃo oE coTAçÃO oE PREçO

fqa- B«Yq r\
*)

(

BANANA FRITA banana

frita crocante, derivado do
beneficiamento da banana
pacovan, salgada, em
embalagens plásticas

transparentes, com peso

unitário de 509 , sem

adição de conservantes.

PACOTE 4.?66

NOME:

CPF:

RUÂ: -
ó N.'

BAIRRO:

NOME:

CPF: .522. a ,/

RUA: /r

N."

BAIRRO:

€,ftü -rt* b8

a €.n@.

c
(

sl s38,üo
(.,

MÇ 25.769

CEBOLINHA VERDE E

COENTRO. hortaliçâ 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: unitária, em

sacos plásticos-

9

(

(

{
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MI.'NICIPAL DE ITATTUBA
PODERE)GCUTIVO

DICOM
soLlclrAçÃo oE corAÇÃo DE PREÇo

T?iln 3 *,?'t

NOME: €og í? O. Jql_:-it
*l(t

couVE MANTE lGA, 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.

Embâlagem: unitária, em

sacos plásticos.

Mç 29.516 ao BAIRRO:

Ç,t-tE í1; bY

NOME: n
CPF: /&t. S;r*. Ote - ".tt

N."

BAIRRO

NOME:

CPF: -

CPç:JZ
RUA:

,L

N

10

/$

RUA:,.-'-
N.'

(

Çq úZ oo

1L.13o,octJ,O20.965PCT

RAL. condimento de

cor avermelhada a base de

urucum. Características: Pó

fino. Embalagem: saco

plástico transparente,
termossoldãdo, com

capacidade Para até 1009.

coLo

1L

? o'r')UND

DOCE DE BANANA.

lngredientes: banana,

açúcar e corãntes.

Embalagens individuais de

20E

t2

co$trtt

BAIRRO:

Lr

(

>,{-í' o

xua, At/, 4 í&-

/'1

(
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NOME:

ESTADO DO PARA

PREFEITTJRA MTJNICIPAL DE ITAITUBA
PODEREXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

FARINHA DE MANOIOCÁ.

produto obtido dos

processos de ralaÍ e torrar
a mandioca. Fina, seca,

amarela, isenta de matéria
terrosa, fungos ou
parasitas e livre de

umldade e fragmentos

estranhos. Embalagem
primária: sâcos Plásticos
transparentes de 1kg.

Embalagem segundaria:

sacos de Íibra.

KG 21.370

CPF:

RUA:

N."

BAIRRO:
13

NOME:

CPF:

BAIRIIO

(

5.948KG

FARINHA DE TAPIOCA,

produto obtido dos

processos de ralar e torraÍ
a mandioca. Fina, seca,

branca, esPecífica Para

mingau, isenta de matéria

terrosa, fungos ou
parasitas e livre de

umidade e fragmentos
estranhos. Embalagem

primária: sacos Plásticos
transparentes de 1kC.

Embalagem segundaria:

sacos de fibra

L4

RUA: ---
N

(

-#

á-

t



6êre (
(

F-STADO DO PARÁ

PREFEITIJRA MI,JNICIPAL DE ITAITUBA
PODEREXECUTTVO

DICOM
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

*)
I Ulei .er1 . <í4a-<---- ,L r j'4

NOME: í
CPF: I ,ot2' -
RUA:

BAIRRO:

NOME:

CPF: ívJ. t2

RUA: ú ô

N

LARAN,A. fruto
tamanho médio,

de
com

características íntegras e

de primeira qualidade,

limpo, maduro no Ponto
de consumo imediato,

UND 44.654 o, >'a)
15

coloração
produto

uniforme,
selecionado parca 4'eN

consistente ao toque e

isento de Partes
amassadas. Embalagem:

sacolas de íibra

BAIRRO:

Ç,f*r, /''EeE

agtíJ'c ?''rltts"iE>

ü «'te)

Z r,z,6.240KG

raízes grandes no gÍau

normal de evolução no

tamanho, sabor e cor

próprios da esPécie,

uniíormes, frescas e

descascadas, sem

ferimento ou defeitos, não

fibrosa, livre de terra e

corpos estranhos aderente

a espécie externa e isenta

de umidade. Embalagem:

embalada à vácuo

M primeira,EI RÂ, dE

16

(

( (

(

)8.#o,oÍ)

{



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER E)GCI]TTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

(

(--
-'r€ja<

@qn-a , odf

§ü

--:-'tCl
).1 -'h-

NOME: r H /'r'ô

CPF: Çe2. ô/)-* ?4

RUA:

BAIRRO:

a
MAXIXE. fruto
característico, íntegro e de
primeira qualidade, fresco
de colheita recente, limpo,
coloração uniforme,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
peÍmita suportar a

manipulação e o
transporte. Embalagem:
sacolas ti reoe

KG 2.572 8oz,

NOME:

CPF:-
RUA:'

N.'

BAIRRO: -

QP.51t,ott

UND 96.16618

MIIHO VÉROE. fruto de
tamanho médio, com
características íntegrâs 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
fi bra.

(t (

L7

^--_-......-.--

-.----

f <s-J---

Ao e,út&t----

((

á



a

MEI-Â A. 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.

(

KG 4.320

ESTADO DO PARÁ

fl'+a€., cr'
Y<'c?q

NOME:

CPF: . Q*,
ITUA

z,/

19 oó.bu BAIRRO:

e4 n--@g

NOME:

CPF:

RUA:

N.'

IlArRli.o:

NOME: /t?
CPF:

RUA: d
N.' l.'4

1o.8a,oo

UND t22.36720

DE GALINHA, branco
ou vermelho. Embalagem
primária em caixa de
papelão. Embalagem

secundária em cubas de
papelão com 30 unidades.

ovo

{o,,, &3.?ao,ooKG 4.74O

gEglM fruto de tamanho
médio, com características
íntegras e de primeiÍa
qualidade, limpo,
coloração uniforme,
produto selecionado
consistente ao toque e

isento de partes

amassadas. Emba

2L

coilrtRt

(
((

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER E)GCI.ITIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO OE PREçO

BAIRRO: zé eÍ+2,â'

( {

7eJc,c,,ms-W





ú& (
ESTADO DO PARA

PREFETTT]RA MIJNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECT.ITIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

sacolas tipo "rede".

i'? a

NOME:

CPF: ,22- 0lz
RUA:

-)-c-.[\

)H/"

N.'

BAIRRO:

NOMI] -tt|ftDc )\442
CPF: t23.5.r2. o/', -qt
RUA:

N.'

BAIRRO: <='c>{P e>

qarí N: oe

qbs E oo)1,oo3.308

prurrutÃo. fruto
carãcterístico, 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".

22

5("xfr,oo
C,fr (.-,

3.308KG

fruto característico,
íntegro e de Primeira
qualidade, fresco de

colheita recente, limPo,

coloração uniforme,
apresentando grau de

maturaÉo tal que lhe

permita suPortar ã

manipulação e o

transporte. Embalagem:

sacolas tipo "rede"

PIM tRo.ÉcHNTA D

23

í
co§ÉÍ

7

----J---

c & hlbqh>

(
( (

?q*n, '(. w8
KG





(( § (

NOME:

CPF: I

RUA:

(
ESTADO DO PARA

PREFEITT]RÀ MI,JNICIPAL DE ITAITUBÂ
PODERE)(ECUTTVO

DICOM
SOLICITAçÃO OE COTAçÃO DE PREçO - --) t\.

i74 5e??-ô grz|

fsÃfiino c^ r{q6Ê

24

MAD TAPIO

produto derivado do
beneficiamento da

macaxeirâ, fresca, do tipo
para fazer tapioquinha.
Embalada em sacos

plásticos tÍansparentes,
com capacidade para 5009.

KG 140 &, N."

BAIRRO:

P1/4 c4 /.
NOME:

CPF: 5U). t* -q
RUA:

N.'

BAIRRO: 7P'-z-

laN <a4 -n/': Oof

N9

i,rrg
NOME:

CPF: / ,zP. Ç*J D/A -71
/

N."

ê

(

84e,oc-,

q56,0o.,
á2)3roa2..6L2

QUIABO. fruto
característico, íntegro e de
primeira qualidade, fresco

de colheita recente, limpo,
coloração uniforme,
apresentândo grau de

maturação tal que lhe
permita suportar a

manipulação e o

transporte. Embalagem:
sacolâs tipo "rede".

25

oaúí L8é,+0c9.598KG

característico, extra AA,

íntegro e de primeira
qualidade, fresco de

colheita recente, limPo,

coloração uniforme,
ãpresentando grau de

maturação tal que lhe
permita suportar a

u

TOMATE. Fruto

o e omanr

26
BAIRRO:

-kc)

xue: Ar), 3orà lí€É'

KG

A,ntsrb





(§((
ESTADO DO PARA

PRDFEITI,]RA MI,'NICIPAL DE ITAITUBA
PODERE)GCUTIVO

DICOM
soLtctrAçÃo oE corAçÃo DE PREço

er?a 3 I
§transporte. Embalagem:

sacolãs plásticas.

,lc

nptNOME:

CPF:

RUA:

à

N

BAIRRO:

fu*ra ,{- Wrf

-^J,ç 8," ht or .-^t>,

331.ty<l,oo77 .807 J3, ôC.,KG27

POLPA DE

CONGELAOA. Sabores de
acerola, maracujá,
cupuaçu, taperebá,
abacaxi. Pasteurizada,
congelada, sem adição de
corantes artificiais e

aditivos químicos, sabor
ca racterístico e agradável.
lsenta de vestígio de

descongelamento.
Acondicionada em

embalagem transparente,
peso lÍquido de 5009,
contendo na embalagem a

identificação do produto
conforme legislação,
Validade mínima de L2
(doze) meses, a contar da

data de fabrica

FRUTA

o

{

(

I

(





(3t
6à@ (

ESTADO DO PARÁ
PREFEITT]RA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

Prezado (a) Seúor (a)

Solicito desta respcitada emprcs4 para inicio de processo de LicitaÉo, que sejam fomecidos os preços abaixo, para fins de levantamento preliminar de

preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Contando com a costumeira atenção,
Atenciosamente,

N DE AGUIAR
nsável

w. .1./444

NOMII HTq4'i) í

CPF

RI ]A: t/otí
CtD.lp( Ü;zí N." ?L
BAIRRO: €',r-,-7.r2

Z.rA z>q

N,IOn'ro 1tt' Sa.t;tcoo

ITEM

ESPECIFICAÇõES
TECNICAS
GÊNERos
ALIMENTÍCIOS

DOS VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

1

B RA D co m
casca sem brilho e firme,
tamanho grande,
uniforme, sem ferimentos
ou defeitos, turgescentes,
intactas e bem
desenvolvidas, livre de
terras ou corpos estranhos
aderentes a superfície
externa. Embalagem: sacos
de fibra.

KG 6.264 3 íí) € t .q fl,q,ot)

osg.: ôs íTers Lt a tt C lq //f; fuzlr<t eofqoq

(

QUANT.UND



§tGra ((

ABACAXI, fruto de
tamanho médio, com
características íntegras e
de primeíra qualidade,
Íimpo, 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 física,
mecânica ou biológica.
Embalagem: caixas
plásticas.

KG 3.097

ESTADO DO PARA
PREFEITURÁ MIJNICTPAL DE ITAITUBA

PODER E)GCUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

55D

€ 454 OA B nrtaN4

Noue: l4H rdrtblovk&xr fucg
CI'F: a- 2?,

2

RUA PV
N "_.448_

BAlRRot e&,2*)

NOME: a

CPF: / Scr. .ífí. /l* -3+
RUA: n/l

N ._3Íe_
BAIRRO:1-€)q2o

ào.Psq,ç o

3 3,Oo qq G+o,oD

LISA, tamanho grande,

coloração uniforme, com
folhas firmes sem áreas
escuras, sem sujidades ou
outros defeitos que
possam alterar sua
aparência ou qualidade.
Embâlagem: unitária, em
saco plástico trans

LFACE ti o CRESPA

rente.

Mç 14.890

0w" Lo r-- a YL. C"rtl,,t ti!

(



((
C§'*a ((

ESTADO DO PARÁ
PREFETTURÂ MUNICIPAL DE ITAITTJBA

PODER EXECIjTTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

4

ACÂÍ. Líquido, fluido,
fresco, procedente de
espécies genuínas e sãs.

Deve apresentar condições
de armazenamento
refrigerado, em
embalagens transparentes
com rótulo ou etiqueta
que o identifique conforme
legislação. Embalagem em
sacos plásticos
transparentes com
capacidade para 1 litro.

4.105

NOME: L>

CPI;: 5o. ?r.
RUA

BAIRRO:

NOME:

N." afo

àà I

CPF: 0 ?r
RUA: I
rn ü6t7,' ?,t.,-zl

lu. Ct* It 8,1r4tt- 1.í O

5
51í,24oD

BANANA PRATA
qualidade, graúdas, em
penca, frutos com 60 a

70% 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: caixas
plásticas com capacidade

ra até 20kg

de 1ê

KG L5.492 3,íc,

CÊn aqT'ttn*')

LITRO

B^tRROtc ári ío



('
(-\t
M

(

PREFEITI,JRA MUNICIPAL DE ITATTUBA
PODEREXECUTIVO

DICOM
soLrcrrAçÃo DE coTAçÃo oE PREço

I

RUA:

RUA:

N: qla

N

eltSt 'Zrtülfrf(/)

NOME: tO

CPF: So.
BANANA PACOVAN OU
CHIFRE DE BOl. de 13
qualidade, graúdas, em
penca, frutos com 60 a

TOYo de matu?ção, com
cascas uniformes no grau
máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem
ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho-
Embalagem: caixas
plásticas com capacidade
para até 20kg.

i

KG 4.530 5,az?
BAIRRO:

NOME

cPF: )ÇO. /
í'

,
tt ô

BATRRO: aÍrr'r'f',

)3.5Q D,oo

7

BAT DOCE Bãtata
doce extra, lisa, firme e
compacta, devendo ser
graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e
sujidades, sem danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte, devendo ser
prioritariamente orgânicos
e/ou agroecol ogro.

KG 76 {/ oL) 3 t>4,et>

ESTADO DO PARÁ

6



((
C§lry6 ((

ESTADO DO PARÁ
PRETEITT]RÁ MI.JNICIPAL DE ITATTUBA

PODER EXECUTTVO
DICOM

SOLIC]TAçÃO DE COTAÇÂO DE PREçO

ItUA

BAIRRO

NOME

e4s4 8n^trtx4

BANANA FRITA banana
frita crocante, derivado do
beneficiamento da banana
pacovân, salgada, em
embalagens plásticas
transparentes, com peso
unitário de 5Og , sem
adição de conservantes.

NOME: l)
CPF 5o.2

PACOTE 4.266 N.. ú

CPF': a<-

RUA

BAIRRO:

z

N.'

,9 ru^ t 0n^; ç 4
..1 VL/fL ieA-U

9

CEEOLINHA VERDÉ E

COENTRO, hortaliça deve
conter pelo menos 06
folhas lisas, firmes, viçosãs,
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: unitária, em
sacos plásticos.

Mç 2, {t25.769 ít.53?,ao

I



COUVE MANTEIGA. folhas
lisas, firmes, viçosas, de
cor verde brilhante, com
coloração e tamanho
uniformes e típicos da
variedade, sem sujidades
ou outros deíeitos que
possãm alterar sua
aparência e qualidade, de
colheita recente.
Embalagem: unitária, em
sacos plásticos.

((

Mç 29.s 16

ESTADO DO PARÁ
((

PREFEITI.JRA MTJNICIPAL DE ITATTUBA
PODER E)GCUTTVO

DICOM
SOLICITAçÃO OE COTAçÃO OE PREçO

,,a_3(- ba&,tn'*1

NOME: .c)

CPF:

RU

CPF:

6o t f
2\

10 4:w BATP.P(O.eêr{.V)

NOME:

cpr: JSD. ê .2 - 3.1
C

IIUA:

I}AIRRO:

NOME:

RUA:

N.'

BAtRtIO:

5q úA oD

11

COLORAL, condimen
cor avermelhada a base de
urucum. Características: pó
fino. Embalagem: saco
plástico transparente,
termossoldado, com
capacidade para até 100g.

to de

PCT 20.965 3, aQ LlL.q,3o,@

72

DOCÊ DE BANANA.
lngredientes: banana,
açúcar e corantes.
Embalagens individuais de
2oc.

3.A22

,fi u-L,2,"- , ,p íL íatt f ,ie

N.'

UND



6
É I

ÊSTADO DO PARÁ
PREFEITTJRA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXf,CTJTTVO
DICOM

SOLICITAÇÃO DE COTÂçÃO DE PREçO

e D4 84ú-tt4 w
FARINHA DE MANOIOCÂ,
produto obtido dos
processos de ralar e torrar
a mandioca. Fina, seca,
amarela, isenta de matéria
terrosa, fungos ou
parasitâs e livre de
umidade e fragmentos
estranhos. Embalagem
primária: sacos plásticos
transpãrentes de 1kg.
Embalagem segundaria:
sacos de fibra.

NOME: iô*tr o
CPF: §o. *q -2

KG 27.370 5o"

RUA:'

N " Lt+o
BAIRRO:

NOME: A I itorrio ? '\)?tíut(s L('4à
CP[:: .)

RUA:

a r)ÀtP w(/l N.'

BAIRRO:

\-ú, ffil,ú

74

produto obtido dos
processos de ralar e torrar
a mandioca. Fina, seca,
branca, específica para
mingâu, isenta de matéria
terrosa, fungos ou
parasitas e livre de
umidade e fragmentos
estranhos. Embalagem
primária: sacos plásticos
transparentes de 1kg.
Embalagem segundaria:
sacos de fibra

FARI NHÀ DE TAPIOCA

KG 5.948

orL c;t?Át(çtt

((

13

-{

4^,^! o"u,
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(

ESTADO DO PARA
PREFEITT]RA MTJNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTTVO
DICOM

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO OE PREçO

e 4 fr,A*,rq14

IARANTA. 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:
sãcolas de fibra.

NOME:

cPF: Jg O

I

RUA:

çDÍc.ittfFê n,z,j N

15 UNO 44.654 o/uo BAIRRO:

NOME: i>

CPF )Sc e#. ttr -9.)
RUA

N." (ll ,)rl
BAIRRO' / z:-rTe-1)

4rr,. -L r?,a,- -. 6 ul''üa-LVe,

,+3 3q6,AD

16

MACAXEIRÂ. 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 estranhos aderente
a espécie externa e isenta
de umidade. Embalagem:
embalada à vácuo

KG 6.240 X,u' {{' "tflü,M

('

,4-,



(s&(
ESTADODOPARÁ (

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

MAXIXE. fruto
característico, íntegro e de
primeira qualidade, fresco
de colheita recente, limpo,
coloração uniforme,
ãpresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a

manipulação e o
transporte. Embalagem:
sacolas tipo "rede".

KG 2.572 /J,.zo

NOME:

/1 úauns/)

CPF 20, 9y p
RUA:

l\-

BAIRRO

í

4

t7

NOME: D

CPF: So. a?3 . 2-
RI,JA:

BAIIiRO: z"í-Í L)
N.' , /fl0

Orr,-- L,.J -/"/1,4;O fl ü-çtL (-:V

30 B6q,a0

18

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. Debastado
pelo menos 60%.
Embalagem: sacolas de
fi bra.

fruto deMI IHO VERDE

UND
q6 l&, oo

96.166 2r),

(
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODERE)GCUTTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREçO

MELANCIA, fruto dE

tamanho médio, com
características íntegras e
de primeira qualidade,

limpo, maduro no ponto
de consumo imediato,
colorãção uniforme,
produto selecionado
consistente ao toque e

isento de partes

amassadas. Embalagem:
sacolas de fibra.

KG 4.320 !, Eo B

eA34 frn*ta,a

NOME:

cpr: J3D. )
RUA

N.'

aIRRO: €-ÔrtD<>

NOME

CPF 2
RIJA: ú,

r
eqy

'V,tl
ç

N." D

BAIRRO: ('€,./7'Íà

NOME: Êrl

cPç: .l SD. 2?7. a
RUA:

N.'

BAIRRO:

c+^

4

1*46,oo

44 oça,t3,r22.367 0,3ézo

OVO DE GALINHA, branco
ou vermelho. Embalagem
primária em caixa de
papelão. Embalagem
secundária em cubas de
papelão com 3O unidades.

UND

l-6 *3o,oo4.780 3,50

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:

KG

Q,z^hc,<^; :) rL& 3"tL /Ço

(((. (

19

I
2t
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(
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MAITUBA
PODERE)(ECI]TTVO

DICOM
soLlclTAÇÃO OE COTAçÃo DE PREçO

sacolas tipo "rede". OÉ,+ $nrr,çrtq

NOME: ((à)

CPF: 9-.',- q/-, a
RUA:

BAIRRO:

NOMI]:

CPF: Stt. &?
RUA:

N.' LÍ,là
J4

BAIRRO: (^ i)

,1,é ttó{00Yo,3.308KG

carâcterístico, íntegro e de

primeira qualidade, fresco

de colheita Íecente, limpo,

coloração uniforme,
apresentando grau de

maturação tal que lhe

permita suportar a

manipulação e o

transporte. Embalagem:

sacolas tipo "rede".

frutoÉNTÃOPIM

22

37 é4ó,00tJ oc'3.308

fruto carãcterístico,

íntegro e de Primeira
qualidade, fresco de

colheita recente, limPo,

coloração uniforme,

apresentando Srau de

mâturação tal que lhe

permita suportar a

manipulação e o

transporte. Embalagem:

sacolas tipo "rede"

CH ROIM A

z7

A ,v^-l ;ta,.-.r^ a tr irr,tx çg,-r/I .ff@fiPurt

(

KG



GOMA DE TAPIOCÂ,
produto derivado do
beneficiamento da

macaxeira, fresca, do tipo
para fazer tapioquinha.
Embalada em sacos
plásticos transparentes,
com capacidade para 5009.

KG 140 á.za

(
(

NOME:

CPF:

RUA: jr

BAIRRO:

NOME:

CPF: .>

RUA: d.

(3t
M

ESTADO DO PARA
PREFEITT]RÂ MUNICIPAL DE TTAITUBA

PODER EXECT.ITTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

erL9 fr a*iltr

Ê

1.. I
d4

?/4

24

D 4
N."

BAIRROz-2

NOME:

CPF:

RUA: ,J

D

N.'

,)

()/1,.r,()

0{o,,oo

,fr6. túo,oo
KG 2.612 tPToc'25

QUIABO, fruto
característico, Íntegro e de
primeira qualidade, fresco
de colheita recente, limpo,
coloração uniforme,
apresentando Srau de
maturação tal que lhe
permita suportãr a

manipulação e o
transporte. Embalagem:
sacolas ti "rede"

5€,.w,»ífr,
característico, extra AA,

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

TOMATE. Fruto

KG 9.59826
BAIRRO:

,4 I 14 -rt, c)_ du[00

(

C

I



(

§íM (
ESTADODO PARA

PREFEITTJRÁ MI.INICIPAL DE TTAITUBA
PODER EXECUTWO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO OE PREçO

c) rLgrt 24 '8 nilaYlíí
transporte. Embalagem:

sacolas plásticas.

NOME: lê

CPF bO, í
RU

N." á

§ ,l , -Lo>..t.tt o 11

I

J4I daqD4 o,oo77 .aolKG

congelada, sem adição de

corantes artificiais e

aditivos químicos, sabor

característico e agradável.

lsenta de vestígio de

descongelamento.
Acondicionada em

embalagem transPârente,
peso líquido de 5009,

contendo na embalagem a

identificação do Produto
conforme legislação.

Validade mínima de 12

(doze) meses, â contar da

co
P

ETA

data de fabrica

Sabores de
maracui á,

taperebá,
Pasteurizada,

DEF

ace rola,
cuPuaçu,
abacaxi.

27

,al(,

BAtRRo: r- eryPít

-7-



( (
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODEREXECUTTVO

DICOM
soLrclrAçÃO OE COTAçÂo oE PREÇO

NO

RUA:

ACAÍ. Líquido, fluido,
íresco, procedente de

espécies genuínas e sãs.

Deve apresentâr condições

de armazenamento
refrigerado, em

embalagens transParentes
com rótulo ou etiqueta
que o identifique conforme
legislação. Embalagem em

sacos Plásticos
transpaíentes com

cap acidade para 1 litro

CoSYa-_a-

CPF:
/tr .d2v a2 /2Í

N."

.í0,00 BAIRRO:
,â

LITRO 4.105

(
0 @tr*NOMIl:

CI)F:

RUÂ:

qq)c)o
€
N." 7/.3

,,RRO, BC /,1 3 Etuí Dt OB

0 .í0,roIt

3l.Do'oo),Ç01s.492KG

BANANA PRATA. dE 1T

qualidade, graúdas, em

penca, frutos com

70% de maturação, com

cascas uniÍormes no grau

máximo de evolução no

tamanho, aroma e sabor

da espécie, sem

ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho.

Embalagem: caixas

plásticas com caPacidade
para até 2Okg.

60a

5

4

lo



\(
ESTADO DO PARA

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODEREXECUTTVO

DICOM
SOLICIÍAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO

couVEM GA. folhas

lisas, firmes, viçosas, de

cor verde brilhante, com

coloração e tamanho

uniformes e tíPicos da

variedade, sem sujidades

ou outros defeitos que

possâm alterar sua

aparência e qualidade, de

colheita recente.

Embalagem: unitária, em

SâCOS lásticos

NOME:

CPF:

RUA:

N

Mç 29.516 BAIRRO:

NOME:

CPF: /91 "
oo7.602 -{?

RUA: fnc )Ôt tr
N.. 7D

BAIRRO: BO Itt E DrQE

N."

c-

NOME:

CPF:

RUA:

']

0Ü
q)()/1

2"Ú20.965PCT

gOllQ8AL-condimento de

cor avermelhada a base de

uÍucum. Características: Pó

fino. Embalagem: saco

plástico transparente,
termossoldado, com

capacidade Para até 1009.

Ll

3.822UND

OOCE DE BANANA.

lngredientes: banana,

açúcar e corantes.

Embalagens Individuais de

20e.

t2

BAIRRO:

10

'-''.?
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(ilD# (t

ESTADO DO PARA
PRFFEITURA MI,'NICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECI-ITTVO
DICOM

SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO

NO

CPF:

(

FARI NHA DÊ MANDIocA.
produto obtido dos
processos de ralar e torrar
a mandioca. Fina, seca,
amarela, isenta de matéria
terrosa, fungos ou
pârasitas e livre de
umidade e fragmentos
estranhos. Embalagem
primária: sacos plásticos
transparentes de 1kg.
Embalagem segundaria:
sacos de fibra.

KG 2t.370 oo

0o7. 0oZ ?
*ux: 9'4 O ,lo fa

N." 77?

N»ME,(L/.2-ç f ,',aâ r/-
cpe,l'Íf .7ei. ôt!'- ?7
RU^:g[a Joír

N: 7z?

.L' o- (7-

13

L4

FARINHA DE TAPI ocA,
produto obtido dos
pÍocessos 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
primária: sacos plásticos
transpãrentes de 1kg.
Embalagem segundaria:
sacos de fibra

íú,

N

N,,fi

5.948 /r ío ,t ü10
I

)J

a,etYs(ç BO lh P t:lfutÉbrez

B,uPr<o, B0 n/ P tr hFl/O
KG

ú



EtANCt fruto de

§#(1
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECTJTTVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

NO

CPF:

G Z-zt &

((

tamênho
característi

médio, com
cas íntegras e

imediato,
uniforme,
lecionado
toque e

pa rtes

r(

de primerra qualidade,
limpo, maduro no ponto

o32ó o -?q
RUA: /) eçã

N.. l,/

NOME:

CPF:

RUÂ:

N."

I]AIRRO:

NOME:

CPF:

RUA:

19 de consumo
coloração
produto se
consistente aoisento de

4.320

! 50

amassad
sacolas d

as. Embalagem:
e fibra_

(c

a

q0a

zo

OVO DE GAUNHA, branco
ou vermelho. Embalagem
Prlmária em caixa depapelão. Embalagem
secundária em cubas de
papelão com 3O unidades.

UND

qualidade,
coloração
produto
consistente
isento

PEPINO,

ríst

fruto de mta na ho
me d o oc m ca ra ect câ s
n e a S8r e de mÍt ep Ia

mpo
U n rmfo e

Emba lagemamassadas.

se

ao
de

lecionado
toque e

pa rtes

KG 4.780

BAIRRO:

N."

KG
exuao: Pn fu Pl Za^f/, ?

722.367
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ESTADO DO PARA
PREFtrITt-iRÁ MI,'NICIPAL DE ITAITUBA

PODf,REXECUTWO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREçO

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito desta respeitada empresa, para inicio de processo de LicitaÉo, que sejam fomecidos os preços abaixo, para fim de levantamento prcliminaÍ de

preços e veriÍicação da modalidade licitatória cabível.

Contando com a coslumeira âtenção,

Atenciosamente,

JOE E AGUIAR
Responsável

"Uwn\rrl ?fr')^'
NOME

CI)F':

RTJÂ:

BAIRRO

()

F
ts
É
:L
+.

Í

N.'

f$fit.1@t.rt
l!:. \Áoítnt
Of )"arrr tY

8I5 r.*.6â.ttl"D
5rôÚ.Pró I

1
a

ITEM

ESPECTFTCAÇÕES
TECNICAS
GÊNEROS
ALIMENTíCIOS

DOS
UND

VALOR
UNIT.

VALOR TOTALQUANT.

1

ABóBoRA MADURA.
casca sem brilho e firme,
tâmanho grande,
uniforme, sem ferimentos
ou defeitos, turgescentes,
intactas e bem
desenvolvidas, livre de
terras ou corpos estranhos
aderentes a superfície
externa. Embalagem: sacos
de fibra.

com

KG 6.264
;,'o

J
0

I4
{/^^,(,

Z

\0

r



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURÁ MT,'NICTPÀL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

soLrcrTAçÃo oE coTAçÃo DE PREçO

NOVÍE: b u .,
/íz' laZ

/+ABACAXI, fruto de
tamanho médio, com
carãcterísticas íntegras e

de primeira qualidade,
limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de
maturação no estado "de
vez" (para amadurecer)
que lhe permitâ suportar a

manipulação e o
transporte. Não deve
apresentar quaisquer
lesões de origem fÍsica,
mecânica ou biológica.
Embalagem: caixas

lásticas

CPF: e?a
RUA: t7.: E/4 O* ,ÇZo á

N.' ZS4
BAIRRO: €ze /?3sr-,Á

r

3.O97
t4

^flQ-*r/1
c-,-----<,

oo
2

NOME: U )t ru
CPF: p
RUA: l/: ,A D,4 í/-o,/ZtSFÁ

N " " 
lz-/

BAIRRO

ült

êoa {- ?4

r()
lc

4gg'-4
\(/

aü
\\4l))

1,
14.890

a5/1
3

ALFACÉ, tipo CRESPA OU

!!!L tamanho grande,

coloração uniforme, com
folhas firmes sem áreas
escuras, sem sujidades ou
outÍos defeitos que
possam alterar sua

aparência ou qualidade.
Embalagem: unitária, em
sâco plástico transparente.

ÍÜrÜl tcD ü lâlJD
r-Õrerl

(
(-E
eà@

KG

Mç
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MI,]NICIPAL DE ITAITUBA

PODERE)GCUTTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

CPF:

U

N}ME (48//l y'a ftP Pl/a tL
1+

RUA: //: 'êuÁ oáz5fJ
x: ZSQ

BAIRRO: iÍ-a
4

AcAí. Líquido, fluido,
fresco, procedente de

espécies genuínas e sãs.

Deve apresentar condições
de armazenamento
refrigerado, em

embalagens transparentes
com rótulo ou etiqueta
que o identifique conforme
legislação. Embalagem em
sacos plásticos

transparentes com
capacidade para 1 litro.

LITRO \2^o

g*(!-^- tn4

NOME í-eé< lufe a /áâ-
/4CPF:

RUA * : En.i )'vJ
N." C-Ça

BAIRRO: 8fz
e

I
{

Íürêo. l0Út 'r

§!#
cq.*l''s

s
u4

, b0'
l)

(, r1

Itt,
t

..014) 4o
KG5

qualidade, graúdas, em
penca, frutos com 60 a

70% de maturação, com
cascas uniformes no grau

máximo de evolução no
tamanho, âroma e sabor
da espécie, sem

ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho.
Embalagem: caixas
plásticas com capacidade
para até 20kg.

BANANA P de 1-"

-{

4.105

MlL5.492
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ê30

ESTADO DO PARA
PREFEITI.,IRÂ MUNICIPAL DE ITATTUBA

PODEREXECTJTTVO
DICOM

soLrcrTAçÃo DE COTAÇÃO OE PREçO

BANANA P VAN OU

CHIFRE DE BOt. de 13

qualidade, graúdas, em
pencâ, frutos com 60 a

70% de maturação, com
cascas uniformes no grau

máximo de evolução no
tãmanho, aroma e sabor
da espécie, sem

ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho.
Embalagem: caixas
plásticas com capacidade
para até 20kg.

KG 4.530 )4

?*tL-r"r\

NIME: íealZ í, frFuzz
CPF: t/@/'/4
RUA:

N.'

BAIRRO: 7A
6 s9

c-.....--..-\-

NOME: í.2-u Sr.*,,
/-7 ^/'c,rbtrL

CPF: ../4
RUA: 4,2u," Fzo.aztía

N." zs+
BAIRRO: fi

_1"f\
ÍJc üo' 'Wt ' tt
Â!L iÊmdD
âr .à-!, tât

trf- í,arE úfS
I'Fft'

f
I

Xüt
)

[0

ry

ec
5.4 $4,KG 767

BATATA DOCE, Batata
doce extra, lisa, firme e
compacta, devendo ser
graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e 

I

sujidades, sem danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e

trãnsporte, devendo ser
prioritariamente orgânicos
e,/ou agroecológio.

(

d
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BANANA FRITA bânAnA

frita crocante, derivado do
beneficiamento da banana
pacovan, salgada, em

embalagens plásticas

transparentês, com Peso
unitário de 509 , sem

adição de conservantes.

NO

CPF:

2rO

NOME:

CPF

BAIRRO

a,{1

xu* *i Zr/;t oPe J F4
N." e5//

BAIRRO: íazrs fz

J" P-

/ fi,,hP
'/-74

8 PACOTE 4.266 /)

RUA: //: rzulq ízo,z7rít
N." eç4

.í-7+

<1---.---

í{rüÚ0. -tr,Ú1't8
/lt t \íilÍrn
úln (Y

r$X'rr

,l'L
6(a

*4
\/)

.,C
(t/

25.769 ooMÇ9

CEBOLTNHA 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: unitária, em

sãcos plásticos.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA M1JNICIPAL DE ITAITUBA

PODER E)GCUTTVO
DICOM

SOLICITAçÂO OE COTAçÃO DE PREçO

l.n

'r()

'Lt

{
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ESTADO DO PARA

PREFEITTJRÂ MI.JNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECIJTTVO

DICOM
soLrclrAÇÃo DE COTAçÃO OE PREÇO

NOME: I /'t r! Z4A-L'
COUVE MANTEIGA. folhas

lisas, firmes, viçosas, de

cor verde brilhante, com

coloração e tamanho
uniformes e típicos dã

variedade, sem sujidades

ou outros defeitos que

possam alterar sua

aparência e qualidade, de

colheita recente.

Embalagem: unitária, em

sacos plásticos.

CPF: N /4
RUA: Ç.: êut o fi

N."

t0 Mç 29.516
/1

0" BAIRRO:

NOME: I 3"'Pe?
CPF

Yffi 'QPQt'rr.

^c 
L rÍnolü

,Ul àfi t5t

/úrÍ,al.ls

/ fa
N.'Z
)f4

RUA:

BAIRRO

?
NOME: /re.,L

CPF:

RUA:

/ I
íé c€ül - ///
Í.t

N.' Zg/í
BAIRRO:

d-)
/'l
U

&
4\

01
.\

)4h
/?r\

lrío20.965PCT

RAL. condimento de

cor avermelhada a base de

urucum. Características: Pó

fino. Embalagem: saco

plástico tÍansparente,
termossoldado, com

capacidade para até 1009.

coLo

11

ú\\
\

\'0
0t ,a3.872UND

DOCE DE BANANA.

lngredientes: banana,

açúcar e corantes.

Embalagens individuais de

zoE.

!2

;fq

1l2t



( (-EM(
,o.*,'uo1'ffi*1 S,?Iffi ,rn,* ulPODER EXECI.MryO

soLrcrrÁçÃo ,Bt%#ouo DE pREÇo

NOME: !rr,4r- fitt *1
CPF: r'5á
RUA: 4: AlA z/3 fe

N.. Z5/r
BAIRRO: ,71 -t fÁ

I
13

KG 21.370

í, to
4-*-'

NoME: &-'zz -íu,/rz &F,zuz-
CPF:

RUA: 4: Euz ,/Zrtr/
N." eí4

BAIRRO:

'1.í\
,-om,

Âü L r*nodn
â. àrtr lY
m ó*ôatar.srT.Dftí

Írllt .ttc.-

í

6r
\

,fb
q6a

74

processos de ralar e torrar

HA PIE

dos

fi

a ma nd co a seca
bra nca se ect fip ca ã aâp
m a Ung senta de ma rté ate r aros fU ngos ou
a rastp tâs e vre de

u m d da e e fr ea8m ntos
est nra oh s Emba a em
n n'l ap ri a osac s ast cp o5tra sn a aep ntes ed 1,kg.

s ande8u aat
saco s de bra

produto obtido

KG 5.948 1
í {0

,Otl

t4\
^(r,u/

t

-tn4

*

e

mandioca. Fina,
isenta de

sêco§

de

obtido
de ralar e

fungos
e Íivre

Fina,

Embalagem

4
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ESTADO DO PARA
PREFEITTJRA MTJNICIPAL DE MAITUBA

PODER EXECUTTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

NOME: /.

CPF:

RUA: 4: fz.ZcLílz
N."25!_

BAIRRO: í2e,ees

PcIARANJA. 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.

UND 44.654 DILíCI

///

15

JL-|-- n'/1 c-

NOME:

CPF:-
RUA:-

N.o

BAIRRO:

Íürá0..w0.1.f{
It L \ãoítr,
tr àrtl ty

tF í,+.cat.t.sIDfu
r'

? firt'
w

KG 6.240

MACAXEIRA. de primeira,
raízes grandes no grau

normal de evolução no

tamanho, sabor e cor
próprios da espécie,

uniíormes, frescas e

descascadas, sem

ferimento ou defeitos, não

fibrosa, livre de terra e

corpos estranhos aderente
a espécie externa e isenta

de umidade. Embalagem:
embalada à vácuo

16

AL

,1? t t :,t

4

/

,/'7

4



MAXIXE. fruto
característico, íntegro e de
primeira qualidade, fresco
de colheita recente, limpo,
coloração uniforme,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar â

manipulação e o
transporte. Embalagem:
sacolas tipo "rede".

KG 2.572

(§t
@(

ESTADO DO PARA
PREFEITTJRA MI,JMCIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECT]TTVO
DICOM

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREçO

17

!.0'
(,) u

NOME:

CPF: tça 14
RUA: 49 íaJ/^ Fzo4aü

N: 25+
BAIRRO: Fa,ees

+-

NoME: (an't .9'/"t- )

CPF:

XUe: Q: Er// FZelzsfi
N." z5q

BA i.RO: .í/o,czs d4

r.rô ác '.,000t'tt
Â! L ráoilB
Êr ,àtt, trt

,

úcnlIJq

4

UND 96.16618

MILHO VEROE, 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. Debastado
pelo menos 60%.

Embalagem: sacolas de

fibra.

Grtllrr 4-'4
p5 5,1r{i llf.$

ÜPlÜ

(

04
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ÇvM (
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MI.JNICIPAL DE ITAITUBA
PCTDER EXECIITIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

SuPez ?o?uzdz
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.

NOME:

CPF: €? Je;
RUA: F/a,gssír'

N.'Z5q

BAIRRO: fa

NOME:

CPF íIJ sc!
RUA 4.:' rzz,t Fzo2454

N." ? st(
BÂIRRO: "-).\a) c,-,--\---e--

NO -{olr,e L
CPF:

'94 ".s

RUA: ,/V : EuÁ tçze&s Í)
N: z5/(

BAIRRO: FZE,cé tíl

(

/'1
í a

19 KG 4.320 /4
1,lí

C-
..Jió á0.,o00
F,T rnoilr
tt àfi tY

(-o.llt.$
4

6)
ôt^'

À
/,
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OVO DE GALINHA. branco

ou vermelho. Embalagem
primária em caixa de
papelão- Embalagem

secundária em cubas de

papelão com 30 unidades.

UND t12.367 0t)4 o
w

\^'o'
l,\t

2L

gEejI!) fruto de tamanho
médio, com caracterííicas
íntegras e de Primeira
qualidade, limpo,
coloração uniforme,
produto selecionado
consistente ao toque e

isento de Partes
amassadas. Embal m

KG
aZO)t t

frft\

$o

4
-JJ.-)./l CS-

hA

4.780



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECI]TIVO
DICOM

soLtcrrAçÃo oE corAçÃo oE PREçO

CPF

RUA:

(

NOME: / Tuto
CPF: 'ú// /s6.
RU^: 4: rz,uÁ fzeZuízt

N.. Z.çí
BATRRo: íZAZ>ít

uouz' / cc</ §urte (2a.,
ír: Yç'tÁ

(-\t
ê@(

sacolas tipo "rede".

v
N: ZSI|

BAIRRO: FZO&5íA
-vdh8-et -íf

Âl L ríEü
tr .htrt tY

tlÉ Í,-oÀlal-s...IÀ-Pró

,6C,rb
4

!3

3.308 1,
1,KG

caracteÍístico, íntegro e de
primeira qualidade, fresco

de colheita recente, limPo,

coloração uniforme,
apresentãndo grau de

maturação tâl que lhe

permita suPortar a

manipulação e o
transporte. Embalagem:

sacolas tipo "rede".

IMENT fruto

22

,ú$
\o'i)

c
L10lz,KG 3.308

fruto característico,
íntegro e de Primeira
qualidade, fresco de

colheitã recente, limPo,

coloração uniforme,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a

manipulação e o
transporte. Embalagem:

sacolas tipo "rede".

CHMENTA

23

1^al Çr*-



Ç9M
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
FODER EXECUTTVO

DICOM
SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO

NO

CPF:

RUA:

"-Aj* 
'\^n

I
GOM DE TA

produto derivado do

beneficiamento da

macaxeira, fresca, do tiPo
para fazer taPioquinha.
Embalada em sacos

plásticos transParentes,
com capacidade Parâ 5009.

KG 140

-74

24 6,í o N." ZS4
BAIRRO: íIAZAS frí

NOME:

8/r ?4CÜ'/CPF:

RUA: 2: /a Eo
N." ZS/(

BAIRRO:

NOME:

CPF:

RU^: q: í?tt trzoraí-z-
N:ZSq

'.Jó á0' -oú1-..---f5: laslrr
,Ur àm tY

Ir36,rlt{

^"'

.G^tqj

*o'l'o,t'o2.6t2KG25

ãUtAgO. 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".

eúlc
r,ü 

/
,a

t,

í,oe'9.598KG

TOMATE. Fruto

caÍacterístico, extra AA,

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

26
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ê@
ESTADO DO PARÁ

PREFEITI,JRA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTTVO

DICOM
SOLICITAÇÃO OE COTAçÃO DE PREçO

transporte. Embalagem:

sacolas plásticas.

NOME:

CPF: €r. !{Stfc ).t

Çto,z.usídRUA: ll : ROA
N o ?<Ué-2.-,. I

BAIRRO:

o0 áo í«

^l 
L \rrÍtü

ür à'tl út
lb (-.Àllrs

IIrül,ú

AU

0"8"
lJtoo17 .807KG

POLPA DE

CONGEIÂDA. Sabores de

congelada, sem adição de

corantes artificiais e

aditivos químicos, sabor

característico e agradável.

lsenta de vestGio de

descongelamento.
Acondicionada em

embalagem transParente,
peso líquido de 5009,

contendo na embalagem a

identificzção do Produto
conforme legislação.

Validade mÍnima de 12

(doze) meses, a contar da

data de fabricação.

FRUTA

maracujá,
taperebá,

Pasteurizada,

ace rola,
cupuaçu,
abacaxi.

27
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