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soLrcrTAçÃo DE coTAçÃo DE PREÇO No 201903'!1OO'l
Paá

o Municipalde ltaituba
refeitura Municipal de ltaituba

Proponente : c L DA STLVA COMERCTO E LOCAÇÃO EtREL| ME

Endereço : AV. TRÁNSAMAZONICA'1945

Balrro : BELA VISTA Cldade :

CEP: 68180-230

CNPJ / MF: 27.471.40610001-09 lnsc. Estadual :

Pag.: 'l

Emitida em : 11103120'19

Itartuba LJF : PA

O(A) Prefeitura Municipal de ltajtuba, solicita que se.,a fornecido os preços unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo especificado(s), para íins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade
de licitação cabÍvel.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legals, integrará um processo administrativo de
compras/serviços, reservando-se a entidadê, o dirêito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s),
ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura l\4unicipal de ltaituba.

Itaituba, 11 de N/larço de 2019 ;ffib' ^",*-Respo*sável

Código Descrição

011749 MAXIXE

011750 QUIABO

MlXlXE, ftulo caêcleíÍstico, Integ@ e cle pimeta qualidade, hesca de
colheila recente, Iinpo, caloraçáo uniforme, apresentando qrêu de
naturaçáo lal qte lhe permita supatlêr a nanipulaçáo e o Íranspode-
Embalagem: sacolas tpo \ede'-

etd Unidade PreçoUnit(R$) pÍeço Totat (R$)

400.0000 QUtLo

400,0000 0utLo ]J 0() 4

TOO.OOOO BANDEJA 7\o (í)

QUIABO, Ítuto caâcleítstica, Inlegro e de pdmeirc qualidade, frêsco de
colheila recenle, linry, coloraçáo unlÍome, aprcsentanclo grau de
naturaçào tal que lhe peínila supadar a manipulação e a lranspofte.
Enbalàgen: sacolas lipo 'rede'.

011765 oVO VERTVIELHO

Ovo vemelho - Especifrcaçáo: Íipo exlía, classe A, vetuelha Enbalêgen
cohtendo 30 uniclades, com dados de idehlilicação do produlo, narca do
fabicante, prazo alo vafidade-

J
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soLrcrTAÇÃo oE coTAÇÃo DE PREÇO No 2019031 í O0í
Paé

overno Municipal de ltaituba
refeitura l\,4unlcipal de ltaituba

Em: _l_J_

Endôroço: AV. ÍRÀNSAMÁZONICA 1945

BaiÍo: BELAVISTA Cidad.: llaitlba
CNPJ / MF i 27.471 4m/0001{9 hsE, Esladual I

Emitida em

Pag. 3

't'1o3t2019

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO No 2019031 1001, emitida em
1 1 de Março de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

V\rt
PÍopoíonlo: CLDAS E LoCAÇÃO EIRELIME

A
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o Municipalde ltaituba
refeitura l\,4unicipâl de Itaituba

Pag.: 1

Emitida em : 1110312019

Proponentê: PEDRO tBAT|STA DA STLVA Epp - tTAFRtoS

Endereço : TRAVESSA TREZE DE lrAlo

Balrro ; BELA VISTA cidade : ltaituba

CEP : 68180-635

CNPJ / MF: 34.835.918/0001-72 lnsc. Estadual i 151509620

UF: PA

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

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

Z
Itaituba, 1 1 de Março de 2019

JOELSON *^c,*;
Responsável

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

400,0000 QUrLo I IícA ta)ut rn t

Código Descrição

011749 MAXTXE

011750 0U|ABO

011765 oVO VER|\.4ELHO

MAXIXE, lrulo caracle slico. Íntegro e de primeira qualidade, fresÇo de
colheita recenle, lmpo, coloração uniforme, apÍesenlando grau de
natuÍaçào lal que lhe pemila supoíar a nanipulaçáo e o transpatle.
Enbalagen: sacolas tipo 'rede'.

QUIABO, Íruto caÍacÍedslico, lntegío e de pííneia qualidade, frcsco de
colheita íecenle, lifipo, caloíaçáo uniloine, apresentando grau de
naluhçáo lal que lhe petnita supoítaí a nanipulaçáo e o transpaie.
Enlb al agêm: sacol as f N' rcde'.

t8- oo400,0000 QUrLo I t l Jor,cúl

l6vsTOO,OOOO BANDEJA I \
Ovo vennelho - Especificaçáo: Íipo extra, classe A, verÍnelho Enbalagem
contendo 30 unidades, cofi dados de dentilicâção do proclulo, narca do
Íabàcênle, prêzo de validado-

PEltÂo t. B
Tv 13 do i4,

L c8pi 68iso

soltcrTAçÃo DE corAÇÃo DE pREço No 20í9031100,1
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soLrcrrAÇÃo DE corAçÃo DE pREço No 2o'r9031100í
P aÍá

rno l\,4unicipal de ltaituba
refeitura Municipal de ltaituba

Proponente: PEDRO IBATISTA OA SILVA EPP - ITAFRIOS

Endereço : TRAVESSA TREZE DE MAIO

Balrro : BELA VISTA Cidade : ltaituba

CNPJ / MF: 34.835.918/0001-72 lnsc. Estadual : 151509620

Pag.r 2

Emitida em | 1110312019

CondiçÕes de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo dê entrega :

Dias

Oias

UF:PA

Valor das mercadorias : R$

lmpostos: R$

Descontos: R$

Valor do pedido : R$

Valor por extenso :

oata: !9t.:03 r 'Lt!!
e assinatura

Í- côrp.l, gc.ertrlryooqa-rz -'l
INSC. EST.: 15.150.9624

PED:IO t. AA1STA OÂ SILVA
Í\9, 13 de M"lê o" 570. Centro

L cep;.€81rr.r::1.5-!BIuqâ ' PaJ
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soLrcrTAçÃo DE COTAÇÃO DE PREÇO No 20190311001Paé
overno Municipal de ltaituba
refeitura Municipal de ltaituba

pag. 3

Emitida em : 'l'110312019

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a soltctrAÇÃo DE COTAÇÃO DE pREÇo No 2019031 .1001, emitida em
1 1 de Março de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

Píoponênrê: PEDRo

Endereço : TRÂVES§A TREZE OE MAIO

artíÍo: BELAVISTA Ctdâd6: l€irirbs
CN PJ / üF : 34.E35.918/0001-72 tnsc. Eriádull : 1 51 509620

e^,/4r0írk-19

l- cirp.l, 3a.agg.sr erooor-zz -'l
INSC. EST.: 15.1 S0.9e2{

PÊDÂO I. BATIiIA OA SILVÂ
TV 13 d6 Mê:ô n' 5,r0. Cenrm

L Cep: 6€190{35 tratrub, . paj
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soLrcrrAÇÃo DE corAÇÃo DE pREÇo No 2oi 9031 1oo1
PaÁ

overno l\runicipal de ltaituba
refeitura Municipal de ltaituba

Proponento : F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - ME

Ende.eço : AVENIDA SAO JOSE

Bairro; BELAVISTA Cidade: ltaituba

CEp; 68180-080

CNPJ / MF : 23.554.8520001-26 lnsc. Estadual : 155042246

pag.t .1

Emitida em : 1110312019

UF: PA

O(A) Prefeitura Municipal de ltaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento prelimlnar de pÍeços e veriÍicação da modalidade
de licitaçáo cabÍvel.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de
compras/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 l\4unicipal de ltaituba.

Código Descrição

011749 MAXTXE

011750 QUIABO

011765 oVO VER|\.4ELHO

MAXIXE, ftulo caêcleí[stbo, Íntegío e de primeira qualidade, fresco de
colheila rccenle, lhnpo, coloíaçáo uniiodne, êpÍesentanda gÍau de
hatuÍação lal que lho pemita suwnat a nanipulaçáo e o tÍênspade.
Enb al aqe n: s acolas I po' rede'.

Itaituba, 1 1 de Março de 2019 ,o.r.ff b. ocu,o*
Responsável

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

400,0000 QUILo 
I

4oo,oooo eurlo I l3,Qo I 75brc

TOO,OOOO BANDEJA JSaD {o soo co r

QUIABO, huto caíacle sÍico, [nlegrc e de pimelía qualidade, frcsca de
colheila íecenlê, linq, cobração unifarme, apresen!êndo gÍau de
naluêçáo lal que lhe pêrmita suportaÍ a manipulaçáo e o tÍanspoie.
Émbalagen: sacolas tipo 'íede'.

Ovo vermelho - Eswiflaaçáo: TiN exta, classe A, vernelho Émbalagem
canlendo 30 unidades, con dados de idenlificêçáo do produto, narca da
tabíicanle, Wzo de validade.

Citf'J: 23.§5.{.8521ü001'26
I irÍ: Â, l-r:'ilr. COtolEtlClO

E 'rÂ.{:É.i,ÍiÍÂs MÉ

Át. §:ô Josá, !5 - Càntro. liÁlTl.'gÀ' PA
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Patá

overno Munjcipal de ltaituba
ra Municipal de ltaituba

soLrctTAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO No 20190311001
Pag.

Emitida em : 11lO3tZO1g

3

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a soLIClrAÇÃo DE corAÇÃo DE pREÇo No 201903.1 1001, emirida em1í de Março de 2019, para ofere'cirne;t" ;"";;õ;:Jqeto aos itens constantes da mesma

Píopoíontâ : F OE Â L|MA COMERCTO E VÂRIEOAOE , IúE
Endêrôço : AVENTDÁ SAO JOSE

-- 
B.lro:8ELÁV|STA Cldadô: ltêrtubâ

CNPJ / MF | 23 5S4 OS2TOOO1 -26 Insc, Esradu.t : 1 55042246

Em: I t

Cí{P.i ;23.5§ô,852ftaü1.26
F. i,íj i1 l-Íllí .OIJã Í{a:toF VA ri§t.j ,Íi IÂS ÀtE

Ay S,o ios l5.l:eniro . i?NITL'BA .

I



Paà
o lúunicipal de ltaituba

refeitura Municipal de Itaituba

Código Oescrição

011749 MAXTXE

011750 QUTABO

0117ô5 OVO VERi'ELHO

soLrcrTAçÃo DE coTAçÃO DE PREçO No 20,r90311001
Pag.: 1

Emitida em : 1110312019

Proponsnte: JONALDO P. RODRtcUES EIRELt-tvlE

Endereço : trav sexta ,331-A

Bairro i FLORESTA Cldade: ltaituba

CEP : 68181-430

CNPJ / MF : 26.541 .194/0001-26 tnsc. Estaduat : 155433326

Itaituba, 11 de Março de 2019

UF: PA

JOELS DE AGUIAR
Responsável

Qtd Unidade Preço Unil (RS) Preço Total(RS)

400,0000 QUILo l:6. ro t 6.b.x,cât

4oo,oooo ourlo I )Ç.JC L

O(A) Prefeitura Municipal de ltaituba, solicita que seja Íornecido os preços unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificaÇáo da modalidaàé
de licitação cabÍvel.

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

MAXIXE, ítulo caracleÍlstico, Ínlegrc e de pimeiíê qualidade, tresco de
colheila recenle, linpo, colonçáo unifoíme, aprcsentando grau de
matuÍação tal que lhe peinita supotlar a manipulêção e a transpode.
Embalagetn: sacolas lipo "rede'.

QUIABO, ttulo caracteítstico, Íntog@ e de yifieiâ qualidade, frcsco de
colheilâ recente, lihpo, coloâção unifoíme, apÉsenlando gra! de
ínaluraçáo lal que the pemita supodar a nanipulaçáo e o transpoie.
Émbalagen: sacolas liry "íe(!e'.

TOO,OOOO BANDEJA

Ovo vemelho - Especilicação: Tipo extra, classe A, veÍnelho Enbalagem
contendo 30 unidacles, cotu dados de ldentiÍicaçáo da p@duto, marca do
fabicênte, prazo de valldade.
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soLtctrAÇÃo DE corAÇÃo oE pREço No 20190311001
Patá

overno lúunicipal de ltaituba

refeitura l\4unicipal de ltaituba

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a sollclTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO N" 20190311001, emitida em
11 de Março de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

JONALDO P. RODRIGUES EIRELI.À4E

Endsmço : trsv ssía ,331-À

BatrÍo: FTORESTA Cld.d.: ll€iluba

CNPJ/ llF: 2ô.s1 194/0001-26 lruc. Eltâdúal: 15í,433326

Em: _l___J-

rb,54J,,lltlq9l1'P

**i,l$',!',i*
cptlltl430'hilh'ã

Pag. 3

Emitada em : 1110312019
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soLrcrrAçÃo DE corAÇÃo oE pREÇo N" 20190311002
Paà Pag.: 1

Emitida em : 1110312019
overno l\,4unicipal de ltaituba

ura Municipal de ltaituba

Proponente : PÉDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS

Endereço: TRÂVESSA TREZE DE MÂlO

Bairro : BÊLA VISTA Cidade : ltaituba

CEP : 68't80635

CNPJ / MF: 34.835.918/0001-72 lnsc. Estadual : 151509620

UF: PA

O(A) Prefeitura 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 verificaçáo da modalidade
de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de
compras/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, 1 1 de l\.4arço de 2019 i@ DE AGUIAR
Responsável

Código Oescrição etd unidade Preço Unit (R$) Preço Total (RS)

030056 IUORTADELA TIPO BOLOGNA 720,0000 0urLo tcd?o
MORTADELA TIPO BOLOGNA, proclulo de primeia qualidade, sen
goíduê apaíenle,restiacto,fatiado, acondicionado eh efibalêgen plaslico
aloxica contendo nome do pro<lulo, peso liquido, caíombo e no íegistro no
orgado .egulanentadot, bte dala de Íabricação e prazo de validade, o
produto devera eslar êfi conÍoftnidade cam as leisa especlFicas v/gertes

r ;d [35,9

DÀ SILVA
lli I

PEtr,
lVl

I CGP

f0. CentÍ!,
l;,ltra . Pal

*
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Paá
rno Municipal de ltaituba

refeitura MuniciPal de ltaituba

Condiçôes de Pagamento :

Vatidade da proposta : 

- 

oias

Prazo de entrega : 

- 

Dias

soLlclrAçÃo DE COTAÇÃO DE PREÇO No 20190311002

151509620

Pag.: 2

Emitida em . 1110312019

Valor das mercadorias :

lmPostos:

Descontos :

Valor do Pedido :

R$

R$

RS

RS

Valor por extenso :

J- clp 1.72

Data :
CaÍlmbo e

ubâ . PaJ

l- cr'P.l

Tv ''i 
dà;

L sí-p: ô8 à1iuba. PaJ
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soLrcrTAçÃo DE coTAçÃo DE PREÇO N" 20190311002
Paé Pag. 3

11to3t20't9
oveÍno Municipal de ltaituba

íefeitura lúunicipal de ltaituba Emitida em

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a soLlclTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO No 20í90311002, emitida em
11 de Março de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

r -rz -'l

Prôpo.ontê: PEoRO I t+ln*os P"J
End6rôço: TRAVESSA ÍREZE OE MAIO

BâjíÍo: BELAVI§TA Cidadê: llailuba

CNPJ / MF : 3 835 91 8/0001 -72 ln5c. Esladual : 1 51 509620

Em _l_l_
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soLtctTAÇÃo DE corAÇÃo DE pREÇo N" 20190311002

Paé

overno l\4unicipal de ltaituba
Ía Municipal de ltaituba

Proponente: F DE A L|MA COTVIERCIO E VARIEDADE - ME

EndeÍeço : AVENIDA SAO JOSE

BairÍo : BELA VISTA Cidade : ltaituba

CEP: 68180-080

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

Pag.: 1

Emitida em : 1110312019

UF: PA

030056 MORTADELA IIPO BOLOGNA

MORTADEU ÍlPO BOLOGNA, pro.lulo de pnnei@ quatidade sen
godura aparenle,Íesfiado,faliado, acondicianada en embalagen plasltca

atoxico contendo nome do produlo, peso lhuido, cêronbo e no regislro no
aigado íegulanenladoí, ble data cle labicaçáo e p@zo do validade, o

produto deven eslar en confomidade com as leisa especiÍicas vigenles

O(A) Prefeitura 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 verificação da modalidade
de licitaçáo cabível.

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

Itaituba, 11 de Março de 2019 N DE AGUIAR
nsável

Código Descrição etd Unidade Preço Unit (R$) Preço Torat (R$)

720,0000 QUILo 2..oo 1.3 ,."1 al)l

9i'r

Y€

§'[e i'dN3

il
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CNPJ:23
F,OEA

ÁY. São Josá,

f:

1.2ô

DE

bri

o,A
ê lsF -<so

soLrcrTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO N' 20190311002
P aÍá Pag 2

Emitida em | 1110312019
o [,4unicipal de ltaituba
Ía Municipal de ltaituba

155042246

CondiçÕes de pagamento : Valor das mercadorias : R§

lmpostos: R$

Descontos: R§

Valor do pedido : RS

Validade da proposta : _ Dias

Pruzo de entrega : 

- 

Dias

Valor por extenso :

Data: / /
Carimbo e assinatura

I
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soLrcrrAçÃo DE corAçÂo DE PREço N'201903'11002

Paá
overno Municipal de ltaituba

refeiturâ [4unicipal de ltaitubâ

Pag. 3

Emitida em : 1110312019

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO No 20190311002, emitlda em

11 de Março de Zó19, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

F OEÂLIMACOMERCIO EVARIEOADÉ ' ME

AVENIDASAO.]O§E

SELAVISTA cidâdo: llaillba

23554as2(]fD1-26 ln6c. Ettadual : 155042246

Em | _l-l 

-

DgÀ

-2ô

MÉ

Àl!l;EA ' PA

CN

ÀY. S,o Jo§á, 35 . Centío '

^I
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soLrcrTAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO N'20190311002
aé
overno Municipal de ltâituba

refeitura lúunicipal de ltaituba

Pag.: 1

Emitida em : 11lo3l2o'19

PTOPON9NTE : C L DA SILVA COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI ME

Endereço r AV. TRANSAMAZONICA 1945

Batrro: BELAVISTA cidade:

CÉP: 68180-230

CNPJ / MF: 27 .471.40610001-09 lnsc. Éstrdual :

Itaituba UF: PA

O(A) prefeituÍa Municipal de ltaituba, solicita que sêja fornecido os preços unitários e totais do(s)

item(ns1 anàiio especificado(s), para fins de levantamento prelaminar de preços e verificação da modalidade

de licitação cabível.

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

)moras/servicos. reservando-se a entidade, o àireito de adquirir apenãs parte do(s) item(ns) discriminado(s),

-ou ràleitar todós desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de ltaituba.

Itaituba, 1 1 de l\4arço de 2019 JOELSON
Respo

UIAR

ns

Código Descrição

030056 IVIORTADELA TIPO BOLOGNA

MORTADELA TIPO BOLOGNA, paduto de Fnimeia qualidêde' sefi
oordura aoarcnle-resliado,lêlêda, àconda@nêdo on enbalagen daslca
ábÁico cónlenalo none do produlo Nso hquiclo' carombo o no rcgista no

orgdclo rcgulamenladot. lole dala cle fabicaçáo o prazo de valdade o

píodllo devera estat em conÍonnidade con as leisa especi'cas v/genles

720.0000 0ulLo

Frs.5:-

etd Unidado PreçoUnit(R$) Preço Total (R§)

t31,bO | 3q.87J,a

L iltDr J
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soLrcrTAçÃO DE GOTAçÃO DE PREçO N" 20190311002

ata

overno l\,4unicipal de ltaituba
'efeitura l\,4unicipal de ltaituba

Data :

Pag.: 2

Emitida em : 1'110312019

Condigões de Pagamento :

Validade da proposta : 

- 

Dias

Prazo de entrega : 

- 

Dias

valor das mercadorias : R$

lmPostos : R$

Descontos: R$

Valor do Pedido : RS

lvalor por extenso :

lAPI

L
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soLrcrTAÇÃo DE coTAçÃo DE PREçO N" 20190311002
Pará Pag. 3

Emitida em : 1110312019
o Municipalde ltaituba

reÍeitura lúi.rnicipal de ltaituba

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a sollclTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO N" 201 9031 1002, emitida em
1"1 de Março de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

8l-o[-, laa^ lr&',0r'

-

PÍopon.íro : C L OA S|tvaCOMERCIO E LOCAÇÀO F RFLI lüE

Eôde..ço: AV TRANSAMAZONICA 1945

Bâtro: BEIAVISTA Cidado : lla,luba

CNPJ/rrtF: 27471 40ô/0001{9 lntc.E6tadual:

Em

'.7 471
e
)

,r, "L
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