
soLrcrTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO No 20190225001
Paé

o Municipalde ltaituba
Íefeitura [,4unicipal de ltaitubâ

PÍoponento: A. L. FACIONI COMERCIO-ME

Endereço : AV Fodunato Carneiro,24 rua659

Bairo i bela vista Cidade

cEP : 68.t80-370

CNPJ / irlF : 12.883.196/0001-99 lnsc. Estadual :

017551 PÂO TIPO HOT, OOG.

Pag.: 1

Emitida em : 2510212019

llâituba

35730,0000 QUtLo

33730,0000 0ulLo

550.0000 0urLo 6bo

UF: PA

O(A) Prefeitura Municipal dê ltaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo especiflcado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade
de licitação cabÍvel.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de
\,.rmpras/sêrviços, reservando-se a entidade, o direito de adquir,r apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s),
ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de ltaituba.

Itaituba, 25 de Fevereiro de 20'19

Responsável

Código Descrição etd Unidade Preço Unit (RS) preço Totat (R$)

011997 PÂo FRANcÊs

PÁO TIPO FRÀNCÊS, prodúlo oblido rÉ-la cocçáo, en candições
tecnologicamonte adequaalas, de una massa teÍnenlêcla, prepanda con
íainha dê Wo e ou outras íainhas que conlenhan natuíalnenle
ptutelnas lormadoqs de glúten ou adicionadas das nesnàs e água,
podendo conter oulms ingreclienles. Peso mlnimo de 509-

030026

PÃO ÍlPO HoT- Doc.Ptodulo obtÍdo pela cacçáo, em condiçóes
lecnologicanehle adequadas. da uma massa feÍmontada, pÍepaÍada cam
íainha de tigo e ou oulras larinhas que contenham naluralnenÍe
protetnas lormadoÉs de glÍtlen ou adicionadas dês úesmas e égua,
podendo conter outos ingrcdientes. Peso uniláio de 509. O produlo será
entregue poí uhialade e seu peso quanlificado em quilo.Produlo Percclvel

PÃo DoCE

PÁO DjCE: peso da 509 cada unidade,Preparado a paíií cle fiàléias-
pinas sésde pineira qualidade, isentas de natéia teÍrosa e parasilas e
enDefieÍto estado de canse açáo. Será reieiÍado o páo queimado au nal
cozído, com odoÍ o sabü closagÍadável,pÉsença de íungos e nào seÍé
pêmilida a adiçáo de Íarelos e de corcnles de qualqueí nalurcza em
suaconlecçéo. lsenlo de paíasita, suiidades, laNas e fiataial eslranho.
Acoôdiciohado en enbalagem de Nlietilehorc sistenle e alóxico cofi 10

unidacles çacla. Contendo ha etnbêlagen a idenlilicação do produto,

tuaÍca clo fêüicanle,$azo de validade, data de enbalagen, pesa
quido.Validade ntniífia de 05 (cinco) dias ê contaí no alo cla enlrega.
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soLrcrrAÇÃo DE corAçÃo oE PREço N'20190225001
Paé Pag.: 2

Emitida em : 2510212019
overno Municlpal de ltaituba

feitura Municipal de ltaituba

Proponents : A, L. FACIONI COMERCIO - ME

Endereçg: AV Fortunêto Carneiro,24 rua-659

Balno : bela vista Cidade : ltaituba

CNPJ/MF:12.883.í96/0001-99 lnsc.Estadual:

UF:PA

Condições de pagamento : ValoÍ das mercadorias :

lmpostos:

Descontos :

Valor do pedido :

R$

R$

R$

R$

Validade da proposta : 

- 

Dias

Prazo de entrega : 

- 

Dias

Valor poÍ extenso :

Date: / /
Carimbo e assinatlrra
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soLrcrTAÇÃo DE coTAçÃo DE PREçO No 2019022500'l
PaÀ Pag. 3

Emitida em : 2510212019
rno Municipal de ltaituba

itura lúunicipal de ltaituba

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a sollclIAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO No 2019022500í, emitida em
25 de Fevereiro de 20í 9, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

1

A, I-. FACIONI COMERCIO . ME

AV Fonunalo Carneirc,2.a ruê€59

Batro: bsla vista Cidâd. rltâtubã
CNPJ / ÍúF : 12 883.196r'0001-99 lí3c. E!l.du6l :

Êm: _l_l_
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soLtctrAçÃo DE corAçÃo DE PREÇO No 20190225001
Patá

overno Municipal de ltaituba

refeitura Municipal de ltaituba

030026

Pag.: 1

Emitida em : 2510212019

PToponente: BETIELARÂUJO DE ALiIEIDA EIRELI - ME

Endereço : RUA DR. HUGO DE MENDONÇA , 14

Bairro: CENTRO cidade: ltaituba

CEP : 6818t-000

CNPJ t MF: 00.612.920/000160 lnsc. Estadual :

Itaituba, 25 de Fevereiro de 2019

Código Descrição

UF: PA

JOE N E AGUIAR
Res nsável

Qtd Unidade Preço Unit (R$) Preço Total (R$)

O(A) prefeitura Municipal de ltaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários.e totais do(s)

item(ns) aOàiio especiÍicado(s), para flns de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade

de licitaçáo câbível.

sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um. qr999ss9 administrativo de

,.-,mprayijrviços,' reservando-se a entidade, o àireito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s),

á rà;eitar toOós Oesde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de ltaituba.

35730,0000 oullo I r,l .\ cl. a5011997 PÂO FRANCÊS

PÀO T\PO FRANCÉS, ptodulo obido pêla cocção' en condições
lecnolooicamenle adeQladas, de una massa lermenlada preparada con
ldinha-de làgo e ou oulras knnhas que conlenham natuÉlnenle
otuletnas foniadons de gl(tlan ou adicionadas das nesmas e águà'
'poden<lo 

conleí outos ingrcdienlos- Peso n[nimo de 509.

017551 PÂO TIPO HOT- DOG.

PÁO TtPo HOÍ- Doc.Produlo obtido pela cacçáo, en condições

teanologicafiente adequadas, de uma massa leÍmenlada, prepanda com

Íainhê-. de tigo e ou outas tainhas que contenhan naturalfiente

- orclelnas loÍfiadoras de glúten ou aclicionadas das nesmas e água'

- podendo conlet outras ngrectienles. Peso un áno de 509 O produo seá
'enttegue por uhidade e ;eu peso quanlficado en quilo.Píoduto Peteclvel

PÁO DOCE

PÁO OOCE: Nso de 5og cada unidade,PÍgparado a pafth de fia!éias'
arimas sásdé pi eira qiatidade. isenlas de maléia lefiosa e pa?stlas e
'enoetfeno 

estàdo de conseNaçáo Seré rcjeilado o páo queimado ou nal
co;do, coú ooot o sdbot desagradàvel prcsença de lungos e nào será

DeíÍntti(la a adicáo cle larelos e de corcnles de qualquet ndlureza en
'suaconfecçáo. isento de pa'asita, sqidades, lavas e nalenal eslranha

Acondicbnado en embatagem de polietilenoÉ stslenle e atÓxico con 1a

unidades cada. Contendo na enbalageh a identificaçáa da pradulo

narca do Íabicante,prazo cle vatidade, data de embalagem' Nsa
llquido.Validade nlnina de OS (cinco) a!ías a contêíno ato da enlrega
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soLrcrTAÇÃo DE COTAÇÃO DE PREçO No 20190225001
Patá Pag.: 2

Emitida em : 25lo2l2o1g
overno Municipal de ltaituba

ra l\,4unicipal de ltaituba

P.oponentE : BETIÉL ARAUJO DE ALMEIDA EIRELI " ME

Endereço ; RUA DR. HUGO DE MENDONÇA , 14

Bairro : CENTRO cidade:

CNPJ / MF : 00.612.920/000í-60 lnsc. Estadual :

Itaituba UF:PA

Condições de pagamento : l\ J)r 1.1 Valor das mercadorias :

lmpostos:

Descontos :

Valor do pedido :

R§

RS

R$

R$

Validade da proposta : ('C Dias

Prazo de entrega : 

- 

Dias

Qe6" ÊJn,m
Valor por extenso : aL,l )

Betiel d da-

oata;,161(-il .cli Almoldr
4

Carimbo e assinatura
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soLrcrTAçÃo DE coTAçÃO DE PREçO No 20190225001 Pag. 3

Emitida em : 2510212019

Patá

o Municipalde ltaituba

ra Municipal de ltaituba

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SO
25 de Fevereiro de 2019,

rTAÇÃo DE COTAÇÃO DE PREÇO N" 20190225001, emitida em
oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma

Betiêl da.ME
PJ: í60

Ara (le Àlmekil

propôoônt.: IBETIELARAUJo oE atlvlEloA EIRELI ME

eno\.ço y'nuaon. nuco DE MENDoNÇA. 14

e;à"i ceMÍRo crdad.: lra'Lbâ

CNPJ/tlF: 00.612.920/0001€0 ln.c. E.tôdual :
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soLrcrTAçÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO No 20190225001
Paé Pag.: 1

Emitida em : 2510212019
rno i,4unicipal de ltaituba

refeítura Municipa, de ltaituba

Proponento : c.M.P DE CARVALHO ALIiTENTO EIRELI -ME

Éndereço : rua VIGESIMA OITAVA, S/N

BairÍo: BELAVISTA Cidade

cEP: 68180-350

CNPJ / MF : 27.656.11710001-84 lnsc. Estadual :

Itaituba UF: PA

O(A) PreÍeitura Municipal de ltaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificaçâo da modalidade
de licitação cabÍvel.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de
\.,rmpras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s),
ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de ltaituba.

Itaituba,2S de Fevereiro de 2019
J o DE AGUIAR

nsávelRe

Código Descrição Qtd Unidade Preço Unit (R$) PreÇo Total (R$)

oí í 997 PÃo FRANcÊs

PÁO TIPO FRANCÊS, ptoduto obtido pela cocçáo, em condições
tecnologicamente aclequadas, de una nassê ferfiêhlada, preparada com
lainha de Wo e ou oulôs fainhas que contenham nêluÍalnenle
prcÍe[has Íoínadaras de glúlen ou adicionadas das mesmas e égua,
po<lendo canleí outías ingrcdientes. Peso mlnino de 509.

3573o,oooo eurLo I j3,37 L.{.tq Y o) ,lot

017551 PÃo IPo Hor- ooc.
PÁO ÍlPO HOÍ- DOG.Píodulo obüdo pelê cocçáo, ên conctiçóes
lecnologicatuentê êclequadas. de uma massa fetmentada, pÍeparada can
larinha de tigo e ou oubas fatihhas que contenhan naluralmenle

\-/ NoteÍnês foÍnadoas de gl(ttên ou aalicionadês das nesmas e água,
Ndenclo cohtet outíos ingredientes. Peso unitáio de 509. O produlo será
entregue pot uniclade e seu ceso quantiÍicadoen quilo.Ptodula Percctvel

33730,0000 QUTLO 
] J?, ío t h6Ç. o85.r:C

030026 PÃo DocE

PÀO DOCE: peso de 5Og cacla unidade,Preparado a padií de hatéÍiàs-
pÍímas sásdo príneira quêlidêcle, isentas de natüia leÍosa e paêsitas e
enpeieilo eslêdo de consoNação. Seá rcjeilado o pão queimado ou nal
coido, can odot e 6âbor desagradával,p@sença de tungos e náo seÍá
Nmilida a adiçáo cle k@los e de coftnles do qualquei nalurcza em
suacontecçáo. lsento cle paíasita, sujidades, laNas e nêleÍial eslranho.
Acahdicionado en eÍnbalêgefi ale Nlietilenorc sislenle o alóxico con 10
unidades cada. Conlendo na ehbalagem â identlficação do produta,
naíca clo Íabricante,prazo de valialade, data de embalagen, peso
lÍquido-Validade nlnina de 05 (cinco) dias a contat no alo da entrega.

550,0000 QUtLo
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soLrcrrAçÃo oE corAÇÃo DE PREço No 20190225001
Paá Pag.: 2

Emitida em : 2510212019
overno Municipal de ltaituba

ra M!nicipal de ltaituba

Proponente i C.M.P DE CARVALHO ALIMENTO EIRELI -l\48

Ender€ço : rua VIGESIMA OITAVA, S/N

Balrro : BEIÂ VISTA Cidade: ltaituba

CNPJ / MF ; 27 .656.11710001-84 lnsc. Estadual :

IJF : PA

Condiçóes de pagamento : Valor das mercadorias : RS

lmpostos: R$

Descontos: RS

Valor do pedido : R$

Validade da proposta : _ Dias

Prazo de entrega : 

- 

Dias

Valor por extenso :

Data: / /
Carimbo e assinatura
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soLrcrTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO N" 20190225001
Paá pag. 3

Emitida em : 2510212019
overno Municipal de ltaituba

refeitura Munlcipal de ltaituba

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a sollclTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO No 20190225001, emitida em
25 de Fevereiro de 20í 9, para oÍerecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

.---

Proponênt. : C.M.P OE CARVALHO ALIMENÍO EIRELI +lE

Endsrrgo : ruâVIGESIMÁ OlÍAvA S^
Bâlr.o: 8ÊLÂVISTA Cidâdê : ltEitubâ

CNPJ/MF: 27.ô56.117r00o1€4 lnsc.E3lâduál r

E.r,: =1_l_
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