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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURÂ MT]NTCIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

Prezado (a) Seúor (a)

Solicito desta respeitada empresq para inicio de processo de Licitação, que sejam fomecidos os preços abaixo, para fins de levantamento preliminar de

preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Contando com a costumeira atenÉo,

Atenciosamente,

JOE E AGUIAR
Responsável
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ITEM

ESPECIFICAÇOES
TÉCNICAS DOS
GÊNEROS
ALIMENTíCIOS

UND QUANT.
VALOR

UNIT.
VALOR TOTAL

1

ag0.gq8a-MADg8a, com
casca sem brilho e firme,
tamanho grande,

uniforme, sem ferlmentos
ou defeitos, turgescentes,
intactas e bem
desenvolvidas, livre de

terras ou corpos estranhos
aderentes a superfÍcie
externa. Embalagem: sacos
de fibra.

KG 6.264
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U
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4/



ESTADO DO PARA
PREFEITT]RÂ MUNICIPÀL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO

NOME: u
CPF: :€ s
RUA: ?: E/4 O* zÇZ-otUisfi

N:ZS4
BAIRRO: FZOZZES 7A

C/-__-eJ

NOME

CPF: o

CD /r:Z
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ABACAXI, fruto de

tamanho médio, com
características íntegras e

de primeira qualidade,

llmpo, 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.
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ALFACE, tiPO CRESPA OU

!!§& tamanho grande,

coloração uniforme, com
folhas firmes sem áreas

escuras, sem sujidades ou
outros defeitos que
possam alterar sua

aparência ou qualidade.

Embalagem: unitária, em
saco plástico transparente.

MÇ 14.890 j 5 o
I

\\

^O
4,o

6
n
U

Íüül toD. ü lCl.lp
*ÊDceô

((

sNxxo: lÉ',2--Z*Jf+

,d



(

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 ara l litro

ESTADO DO PARÁ
PREFE ITI,JRA MI.JNICIPAL DE ITAITUBA

PODERE)GCI]TIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO
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BANANA PRATA, de 1e

qualidade, graúdas, em
pencã, 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
para até 20k9.

KG L5.492
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ESTADO DO PARA
PREFEITTJRA MI]NICIPAL DE ITAITUBA

PODER E)ÜCIITTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREçO

CPF:

RUA:

NOME ízatZ
./

-5u/ttz y'aYuzz
J

BANANA P AN OU

CHIFRE DE BOl. 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, sêm

ferimentos ou deÍeitos,
firmes e com brilho.
Embalagem: caixas
plásticas com capacidade
para até 2
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BATATA DoCE. 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
prioritariâmente orgânicos
e/ou agroecológio.
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EANÂNA-EBIIA.j banana

frita crocante, derivado do
beneficiamento da banana

pacovan, salgada, em

embalagens plástlcâs

transparentes, com Peso
unitário de 509 , sem

adição de conservantes.

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER E)GCUTIVO
DICOM

SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO
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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

ENHA VECEBO

sacos lásticos.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURÂ MT]NICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECT]TIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

NOME: -9uPee Fofuan-I
COUVE MANTEIGA. íolhas

lisas, firmes, viçosas, de

cor verde brilhante, com

coloração e tamanho
uniformes e tíPicos da

variedade, sem sujidades

ou outros defeitos que

possam alterar sua

aparência e qualidade, de

colheita recente.

Embalagem: unitária, em

sacos plásticos
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coLo RAL, condimento de

cor avermelhada a base de

urucum. Características: Pó

fino. Embalagem: saco

plástico transparente,
termossoldado, com

capacidade para até 1009.

PCT 20.965 ltÇo
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OOCE DE BANANA.

lngredientes: banana,

açúcar e corantes.

Embalagens individuais de

2oc.

UND 3.822 ça0t
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MTJNICIPAL DE ITAITUBA

PODER E)GCI-ITIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

í,"o

NOME: !t/ttz PaÍtt/t/'á* /

13

FARINHA DE MANDIOCA,

produto obtido dos

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

amarela, isenta de matéria

terrosa, fungos ou

parasitas e livre de

umidade e fragmentos
estranhos. Embalagem
primária: sacos Plásticos

trãnsparentes de 1kg'

Embalagem segundaria:

sacos de fibra.

KG 27.370
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RUA: t/: ZzA ,íz"zt-s fe

N." 254
BAIRRO: ,y'2, êJfÁ
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Á
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produto obtido dos

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

branca, esPecífica Para

mingau, isenta de matéria

terrosa, fungos ou

parasitas e livre de

umidade e fragmentos
estranhos. Embalagem

primária: sacos Plásticos
transparentes de 1kg.

Embalagem segundaria:

sacos de fibra

ocA.FARI E TAPINHA D
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NOME: I 'Pt
LARANJA, fTUtO 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.

CPF: /U ,/ 14
RUA: 4: Ftta -Jíé

N.'Z5/t
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6.240KG

MACAXEIRA. de Primeira,
raízes grandes no Srau
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

16

á

ESTADO DO PARÁ
PREFEITT]RA MI]NICIPAL DE ITAITUBA

PODER E)GCTITIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

I



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

manipulação e o

transporte. Embalagem:

sacolas tipo "rede".

ESTADO DO PARÁ
PREFEITT]RA MTJNICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

NOME: lazr/ Stru'z Btrtu2
CPF: . tç0. í4

L7 KG 2.572
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MILHO VERDE. 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.

UND 96.166

üía úr,oÀl'l$
üft.
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MEIANCIA. fruto de

tamanho médio, com

características íntegras e

de primeira qualidade,

limpo, maduro no ponto

de consumo imediato,
coloração uniforme,
produto selecionado
conslstente ao toque e

isento de Partes
amassadas. Embalagem:
sacolas de fibra.

KG 4.320 ?t?

ESTADO DO PARA
PREFEITIJRA MIJNICIPÀL DE ITAITUBA

PODEREXECUTWO
DICOM

SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO
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NOME Cartz 3uPez FoPuzdz
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OVO DE NHA, bra nco

ou vermelho. Embalagem
primária em caixa de

papelão. Embalagem

secundária em cubas de
papelão com 30 unidades.

UND 122.367 0tuo
W
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eEPljNg, 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 4.780 3,42 \a'
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sacolas tipo "rede".

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MI]NICIPAL DE ITATTUBA

PODEREXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO OE COTAçÃO DE PREÇO

CPF:

CPF:

NOME: I
'8q /st!. <e

RUA: 4: rZuA Fze&Jíl
N." ZS?

BAIRRO .ízan>fu.

RUA: 4: &aé Er sT/
N." Zst(

BAIRRO: ftE4SíA

*o*. /-*tz/ §urez Ertzz
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3.308 5'oa)(
KG

característico, íntegro e de

primeira qualidâde, Íresco

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

maturação tal que lhe

permita suportar a

manipulação e o

transporte. Embalagem:

sacolas tipo "rede".

PIMENTÃO fruto

22
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KG 3.30823

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:

E CHEIRO,PIMENTA D

sacolas ti o "rede"
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GOMA DE TAPIOCA,

produto derivado do

beneficiamento da

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

plásticos transParentes,
com capacidade para 5009.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITT'RA MTJNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREçO

CPF:

RUA:
o

NOME: I
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eUtABO. fruto
característico, íntegro e de

primeira qualidade, fresco

de colheita recente, limPo,

coloração uniÍorme,
apresentando grau de

maturação tal que lhe

permita suportar ã

manipulação e o

transporte. Embalagem:

sacolas ti "rede"

KG 2.672 )r,@
6)

'*o'

26

TOMATE. FTUTO

câracterístico, extra AA,

íntegro e de Primeira
qualidade, fresco de

colheita recente, limPo,

coloração uniforme,
apresentando grau de

maturação tal que lhe

permita suportar a

manipula e o

KG 9.598 9, oo oúYo
,I,,\k '
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transporte. Embalagem:

sacolas plásticas.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITTJRÂ MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECTITIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREçO

CPF:

RUA:

BAI RRO

NOME: 54crz ),.t

3r t/
4: Rrl* í1oV6574
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POLPA DE FRUTA

CONGETADA. Sabores de

acerola, maracujá,

cupuaçu, taperebá,
abacaxi. Pasteurizada,

congelada, sem adição de

corantes artificiais e

aditivos químicos, sabor

característico 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 12

(doze) meses, a contar da

data de fabricação.
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ESTADO DO PARA
PREFEITT]RÂ MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTTVO
DICOM

SOLICITAÇÃO OE COTAÇÃO DE PREçO

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito desta respeitada empresa, para inicio de processo de Licitação, que sejam fomecidos os preços abaixo, para fins de levantamento preliminar de

preços e verificação da modalidade licitâtória cabível.

Contando com a costumeira atênção,
Atenciosamente,

ON DE AGUIAR
sponsável

a. ,#/044

NOME: ítrw,o p1 í

CPF: a 2
RI.JA: t/ar6
a'04?é AílZ N." ?+e
BAIRRo: Acrr7í2

Zut »q

f;ru,IoAnra Y' 0aJtcQa

ITEM

ESPECTFTCAÇÔES
TECNICAS
GÊNERoS
ALIMENTíCIOS

DOS
UND QUANT.

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

1

agógoRa ruAouna, 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.

6.264 3í2 at.qe.,q,w
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MTJNICIPAL DE ITAITUBA
PODERE)GCUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO OE PREçO

RUA

€Asq oe B nunN4

Noup: fruTop,'Oa-Zaa"xr fucg
CPF: a. 2?,

ABACAXI, fruto de
tamanho médio, com
características íntegras e
de primeira qualidade,
limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de
maturação no estado "de
vez" (para amadurecer)
que lhe permita suportar a

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

D42

BAIRRO: e.9,,,-k)
N." 4l-O

P4

2 KG 3.097 550

NOME: D

cpp: JSo. 2fí. -3
RT]A:

N.' Çlo
BAIRRO:

+
Dl

1o.yEq,s o

3

!!§& tamanho grande,
coloração uniforme, com
folhas firmes sem áreas
escuras, sem sujidades ou
outros defeitos que
possam alterar sua
aparência ou qualidade.
Embalagem: unltária, em
saco plástico transparente.

ALFACE. tiDo CRESPA OU

MÇ 3,go LlLl,.(d+O, OD <

0 u *Qnu-, , yL. Cattc aA
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MTJMCIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECI.TTVO

DICOM
SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO

eÊn @a nr-lfttlti,

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.

NOME: à

CPF: 5o ?7.
RUA:

BA\F(F(OIeêÊ/7-Ízô

I N."

4 LITRO 4.105

à INOME:

CPF: t)

RUA: t)

7r

6 N.'

BAtRRo:a/;ifO

fi -,w., tOnu.,; o lt §a! f ep

BANANA PRATA, 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 capacidade
para até 20k9.

KG 15.492 3,r'e 51.?,2,4OO

a+o

5



( (
ESTADO DO PARA

PREFEITI.]RÂ MT]NICIPAL DE TTAITUBA
PODER EXECTITIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO OE PREçO

RUA:

BAIRRO:

engnJaÉtYilo
) )BANANA AN OU

CHIFRE DE BOl. de 1!
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
para até 20k9.

KG 4.530 5rP?

NOME: rO

CPF: 50. qr-

N." tÊlo

NOME

cPF: )5O. e / 1-3
RUA: (/

N.'

6

í

4

)3.5Q0roo

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 í.oo 3t 4,Qo sNRRo:HTh,



(

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

transparentes, com peso

unitário de 50g , sem
adição de conservantes.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITT]RA MT]NICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECTITTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

CPF:

e/]s4 a4 Bnrtn*tÍ

NOME: r[)

CPF: 5o.
RUA

0n ADÍh q"izá N.. ú

BNRRo%

NOME:

tu4
8 PACOTE 4.266

('ó

&
RUA ü

N "-1-@-
7)

47u, t e,u.; ç ft §.a*t rob

9

CEEOLINHA 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
sacos plásticos.

Mç 25.769 2, 3c, §*,53?,ao

I

(

BAIRRO:? 6:Sit2-r;

á
7



ESTADO DO PARÁ
PREFEITT]RA MI.JNICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

CPF:

RU

-Õ<- baBq**rt4

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

5o , R-

o
10 MÇ 29.5t6 ú.. /Dé2

NOME

CPF )5o.2 2-y.l
f

RUA:

NOME:

N."

CPF:

RUA:

BAIRRO

51 p3?, oo

11

COLORAL, condimento de
cor avermelhada a base de
urucum. Características: pó
fino. Embalagem: saco
plástico transparente,
termossoldado, com
capacidade para até 1009.

PCT 20.965 3t oa LlL.q,Zo,@

t2

DOCE DE BANANA.
lngredientes: banana,
açúcar e corantes.
Embalagens individuais de
20c.

UND 3.822

frp-/'c,n- -, c 1'L;fa,u{oe

( (

BTIRRO: ct'r/.V.1

I

BAIRRO:





(
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTTVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREçO

a D4 84ütqw

13

FARINHA OE MANDIOCA.
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
transparentes de lkg.
Embalagem segundaria:
sacos de fibra.

KG 21.370 5, oo

NOME: /Ô

CPF: so. *cf. -2
RUA:

N " Lkta
BAIRRO:

N9ME: A rr161.tiO ? D?ríú(: Tu»c'ti,
CPF: o.2q i_

N.'

fL

w.ffi},Ú

L4

FARINHA OE TAPIOCA,
produto obtido dos
processos de ralar e torrar
a mandioca. Fina, seca,
branca, específica para

mingau, isenta de matéria
terrosa, fungos ou
parasitas e livre de
umidade e fragmentos
estranhos. Embalagem
primária: sacos plásticos

transparentes de 1kg.
Embalagem segu ndaria:
sacos de fibra

KG 5.948

["J v/v'.' c d-(HLC OL2

(

?.t+

RU A,Tw tJ I uõ ?g .,/*{4 ?r'4

B1l.F.IrO:1'r- .,ú7Zi)



1t
ESTADO DO PARA

PREFEITI,]RA MI,]NICIPAL DE ITAITUBA
PODERE)GCUTIVO

DICOM
SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO

e 4

NOME:

CPF:J5O

fl,q*,n/'/q

-2
LARANJA. 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
amassâdas. Êmbalagem:
sacolas de fibra.

/D

RUA

AÍe),oart fr"",Í, N

BpJRRO:CZL,V;>

NOME

CPF )go . aff. -le -í-)
RUA:

N." lttr)

15 44.654 o/ao

BAIRFrO:,/'ê-ri-c-a)

4rr.--L o-n-,.;6 rt

,+3 316,A0

16

MACAXEIRA, dE pnmetra,
raízes grandes no grau
normal de evolução no
tamanho, sabor e cor
próprios da espécie,
uniformes, frescas e
descascadas, sem
ferimento ou deíeitos, não
fibrosa, livre de terra e
corpos estranhos aderente
a espécie erterna e isenta
de umidade. Embalagem:
embalada à vácuo

KG 6.240 Z,eo +a.,{8ú,ao

0L2

UND



(
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
FODEREXECUTWO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

MAXIXE, fruto
carâcterístico, 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".

KG 2_572 /J, n

CAs4 Enunlr)

NOME:

CPF: 90. 9V. .)

RUA:

N."

BAIRR

í

77

NOME: D

CPF: SD.2% , 2-
RUA:

BAIRRO: a:í./íP)
, +lo

é

An-' O,z.t ; o n Wü.L(cy
L

3o E6t[,oo

18

MILHO VERDE, 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 pârtes
amassadas. Debastado
pelo menos 600/0.

Embalagem: sacolas de
fibra.

UND 96.166 )rN c16 l&, oo

(



(
ESTADO DO PARA

PREFEITT]RA MTJNICIPAL DE ITAITUBA
PODERE)(ECUTTVO

DICOM
SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

19

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.

KG 4.320 {, Eo

eÉ4 frA*r4aa

NOME:

cpr: J€D. p
RUA ú,

N.'

BAIRRO: C..CN7Pi>

NOME:

CPF: aqz. 2
RUA: (/,

N.' D
BAIRRO: <'€r+-/Z à

NOME: illt ô

cPr: .) SD. 2?7. a
RUA:

N.'

BAIRRO: @í7-)

r

ç 7.t't'

c+6

4

,c

J-*?e ,oo

20

OVO DE GALINHA, b ra nco
ou vermelho. Embalagem
primária em caixa de
papelão. Embalagem
secundária em cubas de
papelão com 30 unidades.

UND t22.367 0.3é 4( oça, t z

2L

PEPINO, fruto de tamanho
médio, com carãcterísticas
íntegras e de primeira
qualidade, limpo,
coloração uniforme,
produto selecionado
consistente ao toque e
isento de partes
amassadas. Embalagem:

KG 4.780 3,50 Lé 13 o,oo

,l-o,r- fL & ruLrço

(
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MI,]NICIPAL DE ITÀITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO

sacolas tipo "rede".

((>NOME:

CPF: 5o. qf. e
RUA:

N.'

BPlPf.g' ,.- t 
"Z 

Z-<:

NOME:

CPF: D. a? ,?'
RUA:

N.' (-/ 'lõ
BAIRRO: Cr.,.+,D>

A ,ln!,p-t-,n O fL

{

22

PIMENTÃO, 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".

KG lr" ,úé Lt6{,00

PIMENTA DE CHEIRO.

íruto 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".

KG 3.308 tJ ao é7.é4/,0o

lia

(

CBf W ?n"'t1tq-

"(.1

3.308

23



(

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTIVO
DICOM

soLrcrrAçÃo oE corAÇÃo DE PREço

24

GOMA DE TAPIOCA,
produto derivado do
beneficiamento da
macaxeira, frescâ, do tipo
para fazer tapioquinha.
Embalada em sacos
plásticos transparentes,
com capacidade para 5009.

L40 áa

e/)s fr,tttttltt

NOME:

CPF:

RUA: jr
À

y. I
d4

4)

P/4

NOME: /o
CPF: g
RUA: d D

BAIRROr> É.rfÀt)

"",

q

N.'

NOME:

CPF: D. etr.
RUA: rf

8(o,oo

25

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

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

KG 2.61,2 lnto€ ,fr6, lúo,oo

26

característico, extra AA,
íntegro e de primeira
qualidade, fresco de
colheita recente, limpo,
coloração uniforme,
apresentando grâu de
maturação tal que lhe
permita suportar a

manipulação e o

TOMATE. Fruto

KG
5A.W,»

9.598 ítu

Dl't /0zr-. o fL J- dil-rÇç

(.

KG

BAIRRO:C 4rrJfPD

B^tRRo' A/n,)

Á-
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITTJRA MI.]NICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

soLrcrrAçÃo oE coTAçÃO DE PREçO

CtL9't 24 ÇnwÚí
transporte. Embalagem

sacolas plásticas.

NOME: lÔ

CPF bD, í
RU

I

N." /

/lz-t -/-or ) o n

J+0 a+AqDI o,o,KG 77 .80727

CONGELADA. Sabores de
acerola, maracujá,
cupuaçu, taperebá,
abacaxi. Pasteurizada,
congelada, sem adição de

corantes artificiais e

aditivos químicos, sabor
característico 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 12
(doze) meses, a contar da

data de fabricação.

E FRUTAPOLPA D

,il()

(

) - >7-+

B/.IP\Rot.'CnIVO

-7'
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LITRO 4.105 )3,oo

p.sra»o oo panÁ
PREFEITURA MTJNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECTITIVO
DICOM

soLrcrrAÇÃo DE corAçÃo DE PREço

Clra Y2o tlçn'

NOME: c D
CPF: 2
RUA:

BAIRRO:

@riAA QaG\,€, &e n4edw,A»

NO

RUA

N."

€,l1oPACAí. 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.

I
/rn

4
4

.DE'-

11 Z

5

BANANA PRATA, de 1ê

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 capâcidade
para até 20kg.

KG

(

BAJRRO:-
L5.492

{



(

§rc
ESTADO DO PARA

PREFEITT]RA MI,JNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXf,CUTTVO

DICOM
SOLICITAçÃO OE COTAçÃO DE PREçO

Contando com a costumeira atenção,

Atenciosamente,

JOELSON E AGI-]IAR
Responsável

zrVe'lbP tO

I I)NOME:

CPF: /
RUA:

D a

N.'

L

BAIRRO:

eqod ){t

Ogg.: Qs fferC I A - te - )S - tll - .t0 €d.<)
o e ttlwt w)

ITEM

ESPECIFICACOES
TECNICAS
cÊrueRos
elrrueurícros

DOS
UND QUANT.

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

L

aúgoRa unouRa. 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.

KG 6.264 4',0o 35.o56,AD

I

)[,õ frean a>7?oog .

(

)

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito, que sejam fomecidos os preços abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modaliüde licitatória cabível.

*,

a)

GW
D6

I



( (

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURÁ MI]NICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREçO

F6 iBa Ç*znt'al-i o

rfABACAXI, fruto de
tamanho médio, com
câracterísticas íntegras e
de primeira qualidade,
limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de
maturação no estado "de
vez" (para amadurecer)
que lhe permita suportar a

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

KG 3.097 J, so Çn*,t olr @8

NOME:

CPF:

RUA

Á -ql
N.'

2.

BAIRRO:

NOME

CPF:

Di R

//^'_
P(UI. 

=tth
,-.rík*

BAIRRO:

0 O, l'tts

6 lqq

ALFACE, tipo CRESPA OU

!!§& tama nho grânde,

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

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

Mç 14.890 3,P LII 0lo,oo
-7J

3

{



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MI]NICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTryO
DICOM

SOLICITAçÂO DE COTAçÃO DE PREÇO

(

NOME:

CPF

RUA:

VetACAÍ. Líquido, fluido,
fresco, procedente de
espécies genuínas e sãs.
Devê apresentar condições
de armazenamento
refrigerado, em
embalagens transparentes
com rótulo ou etiqueta
que o identifique conforme
legislação. Embalagem em
sacos plásticos
transparentes com
capacidade ra 1 litro

LITRO 4.105

c

lll,(Í) )4

Tsnt 19-{51'5oe 2 .

elgWa'?a"ffi"
NOME: tyilD ê.
CPF:

vue., í\ t/, Çiõ í8 e
N.'

6 nn.q n-' o3

-u tuq

8e'o'Y
0

,L
r/Ví1 C' hls"lfu;-.

54.rfttpo

5

BANANA PRATA, de 1?

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
para até 2Okg.

KG t5.492 &w 46 ,Hô,oo

(

BAIRRO:

BAtRRo:€<jztz-z:>





(

ESTADO DO PARA
PREFf,ITTJRA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

flG {44*i?1
/:-\+ D

BANANA PACOVAN OU
CH IFRE oE BOt. de 1ê

qualidade, graúdas, em
penca, Írutos com 60 â

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

KG 4.530 q,

NOME:

CPF:

RUA:

HO

N.'

lrz -ql

BAIRRO:
6 e)

rnc+ -r( t @f

NOME: *l{+
cPP: )*t6).5Íd .o/t -q!
RUA: l4rl. -Cnõ í&-

N.'

BAIRRo: flaa/ç-o
Ç.trye4 --{ @/

oe

A

/§.p4po

BATATA DOCE. 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
prioritâriamente orgânicos
e/ou agroecol ógio.

KG 76
(_-

(§
6à@

7



( (

ESTADO DO PARÁ
PREFEITTJRÂ MT'IICIPAL DE ITAITUBA

PODERE)GCUTTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

YE
(-)

e-a Be ta ríf C

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

transparentes, com peso

unitário de 50g , sem
adição de conserva ntes.

PACOTE 4.266

NOME:

CPF:

RUA: -
8

N.'

BAIRRO:

NOMI]:

CPF: 5a2 /
RUA: t)

N.'

t)

?

BAIRRO:

Éírt4 -(* b8

e. n rs.

9

CEBOTINHA 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 Íecente. O

coentro deve vir amarrado
junto à cebolinha.
Embalagem: unitária, em
sacos plásticos.

MÇ 25.769

(

51.538,oo

C

_-==.--

{



ESTADO DO PAILA
PREFEITI'RA MI.JNICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

feifln 3 *,7't
<

10

COUVE MANTEIGA, folhas
lisas, firmes, viçosas, de

cor verde brilhante, com
coloração e tamanho
uniformes e típicos da
variedade, sem sujidades
ou outros defeitos que
possam alterar sua

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

MÇ 29.516 üo

Now: Â€ og7TtlHT €- )tà
CPF: J 2 I
RUA: G

BAIRRO:

Çt^r"1 vt;- bf

NOME: i)
CPF: /,08. Se*. Ota- '.ll
RUA:

N.'

NOME

I

CPF: -
RUA:

N

Ç4 a3í,Oo

7t

COLORAI, condimento de

cor avermelhada a base de
urucum. Características: pó
fino. Embalagem: saco
plástico transparente,
termossoldado, com
capacidade para até 1009.

J, oo u) q20.oo

L2

DOCE DE BANANA.
lngredientes: banana,
açúcar e corantes.
Embalagens individuais de
20c.

UND 3.822

BAIRRO:

Lr

--/---'
€, l«atD

((

--<-

-

Sra'D

I

BAIRRO:4<--riPzt

=.=-\-

PCT 20.965
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MTJNICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO OE COTAçÃO DE PREçO

FARINHA DE MANDIOCÁ,
produto obtido dos
processos de ralar e torrar
a mandioca. Fina, seca,

amarela, 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.

KG 2L.370

NOME:

CPF:

RUA:

N.'

13

NOME:

CPF:

RUA: -'
N.'

L4

FARINHA DÉ TAPIOCA,
produto obtido dos
processos de ralar e torrar
a mandioca. Fina, seca,

branca, específica para

mingau, isenta de matériã
terrosa, fungos ou
parasitas e livre de

umidade e fragmentos
estranhos. Embalagem
primária: sacos plásticos

transparentes de 1kg.

Embalagem segundaria:
sacos de fibra

KG 5.948

(

/-----.---------

BAIRRO:

BAIR RO:--\_--_..^-

á-
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ESTADO DO PARA
PREFEITI.]RÂ MI]NICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

T*ilq'êei?'l I

!14LARANJA. 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 o, >,O

NOME: ,t-///D €,.
cpe,l2P.5J& ,o& -q/-
RUA:

N.'

BAIRRO:15

p*<a 4- M

NOME:

CPF: 5?J, t2-
nue: í(l/, 0 u *

N.'

BAIRRO

flq*co -,('&o8

,Jo e, L

83 «,tb

16

MACAXEIRA, de primeira,
raízes grandes no grau

normal de evolução no

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

descascadas, sem

ferimento ou dêfeitos, não

fibrosa, livre de terra e

corpos estranhos aderente
a espécie externa e isenta

de umidade. Embalagem:
embalada à vácuo

KG 6.240 3, Dz) )8,+o,oo

n]

(

'--õ

I
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MT]NICIPAL DE ITAITUBA
PODERE)GCI-ITryO

DICOM
SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

f" i+q -;crl-í =F-; D

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

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

NOME: iÃrn
CPF: Ç*2, ô/L
RUA:

N.'
L7 P,ô-u2.572KG

BA]RRO:

?q*q v{, Oof

NOME:

CPF:

RUA:'

N."

BAIRRO: -

úp.5i{,ao

18

MILHO VERDE, 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.

UND 96.166

a

(

#._.----------

á
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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.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MI]NICIPAL DE ITAITUBA

PODER E)GCTITIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

RUA:

,?.5,t, BAIRRO:

NOME:

CPF:

NOME: // o
CPF: ,6?x,

N.'

<-Í ?4
c..,

14ci?t c

19 KG 4.3?O

04 ,{-' @g

I\Utl.

N.'

BAIRRO

NOME:

CPF:

RUA: ü

êr r. /tà
'J.

N." 01)@ti'4

)o .8ü,, oo

20

ou vermelho. Embalagem
primária em caixa de
papelão. Embalagem
secundária em cubas de
papelão com 30 unidades.

DE GAI.INH ranco

L22.367

2L

gEPlXS, fruto de tamanho
médio, com características
íntegras e de primeira
quãlidade, limpo,
coloração uniforme,
produto selecionado
consistente ao toque e

isento de
amassadas.

partes
Embalagem:

KG 4.780 5'o e> &3.?oo,oo

Do,mffi;

(

.--.-_..--

BAIRRO: - ré*1à-2.'

UND

{
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITT]RA MT]NICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTTVO
DICOM

SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO

sâcolas tipo " rede".

NOME: {t
CPF .;22-. )lL
RUA:

t- iNf

N

BAIRRO:

VÍn*í,r(. w8
NOME: w77à ftO .<-
CPF: PP.b-r2. o/d -ql
RUA:

N.'

BAIRRO: c-- .a>.-t7? z>

st(4 N-',d

q6 3 E,oo3.308 )1,ooKGzz

característico, íntegro e de
primeira qualldade, fresco
de colheita recente, limpo,
coloração uniforme,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportaÍ a

manipulação e o
transporte. Embalagem:

sacolas tipo " rede".

PTMENTÃo, fruto

56.fl,%,OO
KG 3.308 &oo

fruto característico,
íntegro e de primeira
qualidade, fresco de

colheitâ recente, limpo,
coloração uniforme,
apresentando grau de

maturação tal que lhe

permita suportar a

manipulação e o

transporte. Embalagem:

sacolas tipo "rede".

CHEIRO,PIMENTA

21

7 C gYnrfu

(
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ESTADO DO PARA
PREFEITTJRA MTJNICIPAL DE ITAITUBÀ

PODEREXECUTIVO
DICOM

SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREçO

fe i;a €u; zo Q;.

NOME:

CPF: I ).
ÉcetTttno c r{qfiÉ

24

GOMA DE TAPIOCA,
produto derivado do
beneficiamento da

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

KG 140 G,
BAIRRO: €ffir->
"=)Ht< c4 1. @{
NOME:

cPF: /"<)í çps. Old. -4 L

RUA:

N.'

BAIRRO: C-Crt
ÇaNca1 -rt/: oof

NOME

CPF: /aP.ÇrJ. DtA -71

/v9

'r,.19I

RUA:

N.'

BAIRRO: {-.F.,<-.;-V ó

84Qoct

2.6L2 13, oD 456,OOá,25

QUIABO. fruto
característico, íntegro e de
primeira qualidade, fresco
de colheita recente, limpo,
coloração uniforme,
apresentando grãu de

maturação tal que lhe
permita suportar a

manipulação e o
transporte. Embalagem:

sacolas tipo "rede".

KG

ü 67 úáoe

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

À /,

WW*lo e,7n

(

RUA:

t\t) 4à
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ESTADO DO PARA
PREFEITI,]RA MT]NICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECTITIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

transporte. Embalagem:
sacolas plásticas. g{? 3 ?Ic §

4
,l

NOME: fiNJ
CPF:

RUA: ^
N.'

BAIRRO:

fur« ,{- w; /ç
V

27

POTPA DE FRUTA
CONGELADA. Sabores de
acerola, maracujá,
cupuaçu, taperebá,
abacaxi. Pasteurizada,
congelada, sem adição de
corantes artificiais e

aditivos químicos, sabor
característico 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 12
(doze) meses, a contar dã
data de fabricação.

KG 1,7 .807 )Z,oo a3!..Iqt,00

,-,,lra O Ynw ^r1À

(

Ir

I

d
qflt-
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREçO

EMPRESA,/PESSOA FISICA : B" )r lPru/lo-he
RUA Plc N." 132
BAIRR): B É //1 14tH

Prezado (a) Seúor (a)

Solicito desta respeitada empres4 para inicio de processo de Licitação, que sejam fornecidos os preços abaixo,

1|.a fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Y ontando com a costumeira atenção.

Atenciosamente,

JOEL DE AGUIAR
Re nsável

1

ITEM
ESPECTFTCAçOES
TÉCNICAS DOS GÊNEROS
ALIMENTíCIOS

UND QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

agógoRe rúnouRA. com casca

sem brilho e firme, tamanho
grande, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos,

turgescentes, intactas e bem

desenvolvidas, livrê de terras ou

corpos estranhos aderentes a

superfície externa. Embalagem:

sacos de fibra.

KG 6.264
oo

/í.7 fz , oe

z

ABACAXI, fruto de tama nho

médio, com características

íntegras e de primeira qualidade,

limpo, coloração uniforme,
apresentando grau de maturação

no estado "de vez" (Para

amadurecer) que lhe permita

suportar a manipulação e o

transporte. Não deve aPresentar
quaisquer lesões de origem física,

mecânica ou biológica.

Embalagem: caixas plásticas.

KG 3.097 3,0ü Ç,2f t ,oo



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

ALFACE, tioo CRESPA OU LISA,

tamanho grande, coloração

uniforme, com folhas firmes sem

áreas escuras, sem sujidades ou

outros defeitos que Possam

alterar sua aParência ou

qualidade. Embalagem: unitária,
êm saco p lástico transpa rente.

)/ ts 63.2t?,20Mç 14.890

4

5

4.105LITRO

ACAÍ. Líquido, fluido, fresco,
procedente de espécies genuínas

e sãs. Deve apresentar condições

de armazenamento refriSerado,

em embalagens transParentes

com rótulo ou etiqueta que o

identifique conforme Iegislação.

Embalagem em sacos Plásticos
transparentes com ca Pacidade
para 1 litro.

43,3v7,6C1,0 o15.492KG

BANANA PRATA, dE 1!
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

cidade para até 20kca

4.5 30KG

E99!, de 1a qualidade, graúdas,

", 
p*.., 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

cidade para até 20k9.

BAN IFREANOUCPACO

capa

3

I

6

.J
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

7

BATATA DOCE, 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

priorita riamente orgânicos e/ou

roecológio.

KG 76
4J0 3/í 20

9

4.266PACOTE

BANANA FRITA banana frita
crocante, derivado do

beneficiamento da banana

pacovan, salgada, em

embalagens Plásticas
transparentes, com Peso unitário

de 50g , sem adição de

conservantes.

8

l/c'2?{t32A;e
25.769MÇ

CEBOTINHA VERDE E COENTRO,

hortaliça deve conter Pelo menos

06 folhas lisas, firmes, viçosas, de

cor verde brilhânte, 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:

em sacos plásticosunitária,

/26,328,qÜ4,29
29.516MÇ

óuve ruelrrtea, folhas lisas

firmes, viçosas, de cor verdJ

brilhante, com coloração e

tamanho uniformes e tíPicos da

variedade, sem sujidades ou

outros defeitos que Possam

alterar sua aParência e

qualidade, de colheita recente.

Embalagem: unitária, em sacos

lásticos

10

á



§
ê@

ESTADO DO PARA
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAÇÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

11

t2

L4

@llq$L_condimento de cor

avermelhada a base de urucum.

Características: Pó fino.
Embalagem: saco plástlco

transparente, termossoldado,

com capacidade para até 1009

PCT 20.965

3.822UND
DOCE DE BANANA. lngredientes:

banana, açúcar e corantes

Embalagens individuais de 20g.

2L.370KG

FARINHA DE MANDIOCA.
produto obtido dos Processos de

ralar e torrar a mandioca. Fina,

seca, amarela, 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.

13

5.948KG

FARINHA DE TAPIOCA, Produto
obtido dos processos de ralar e

torrar a mandioca, Fina, seca,

branca, específica para mingau,

isenta de matéria terrosa, funSos

ou parasitas e livre de umidade e

fragmentos estranhos.

Embalagem primária: sacos

plásticos transparentes de 1kg.

Embalagem segundaria: sacos de

fibra

7 í.?fi, 2 o0,90
44.654UND15

LARANJA. 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.

{



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

MACAXEIRA, 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.

E m balagem: embalada à vácuo

2l. olo ' a
KG 6.240

q,í0
16

18

2.572KG

rvtextxr, fruto característico,

íntegro e de primeira qualidade,

fresco de colheita recente, limPo,

coloração u niforme,
apresentando grau de maturação

tal que lhe permita suportar a

manipulação e o transporte.

Em ba la em: sacolas ti "rede"

96.166UND

VERDE, fruto de tamanho

médio, com características

íntegras e de Primeira qualidade,

limpo, maduro no Ponto de

consumo imediato, coloração

uniÍorme, produto selecionado

consistente ao toque e isento de

partes amassadas. Debastado

pelo menos 60%. Embalagem:

sacolas de fibra.

MITHO

4.320KG

MEIÁNCIA. fruto de tamanho
médio, com características

íntegras e de primeira qualidaOe,

limpo, mâduro no Ponto de

consumo imediato, coloração

uniforme, produto selecionado

consistente ao toque e isento de

partes amassadas. Embalagem:

sacolas de fibra.

19

36.7y'l'to9,30122.367

OVO DE GALINHA. branco ou

vermelho. Embalagem Primária
em câixa de iapelão. Embalagem

secundária em cubas de Papelão

com 30 unidades.

20

&
Q€

17

UND

I



§eía
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODER EXECUTIVO

DICOM
SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

2t

22

24

PEPINO. fruto de tamanho
médio, com características

íntegrâs e de primeira qualidade,

limpo, coloração uniforme,
produto selecionado consistente

ao toque e lsento de Partes
amassadas. Embalagem: sacolas

tipo "rede"

4,oO /f,12/ 'aaKG 4.780

2í 902,qo7,803.308KG

íntegro e de primeira qualidade,

fresco de colheita recente, limPoi

coloração uniforme,

apresentando grau de maturação

tal que lhe permita suportar a

manipulação e o transPorte

em: sacolas tipo " rede".

oac ar (cte cstIrutf o

Em balag

3f, 6 fú/2, oo3.308KG

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.

m: sacolas tipo "rede".

PIM EIRO, frutoTA DE CH

Embalage

23

L40KG

GOMA DE TAPIOCA. Produto
derivado do beneíiciamento da

macaxeira, fresca, do tiPo Para

fazer tapioquinha. Embalada em

sacos plástlcos transParentes,
cid ade ara 5com ca

2,61-2KG

QUIABO, fruto característico,

íntegro e de Primeira qualidade,

fresco de colheita recente, IimPo,

coloração u niforme,

apresentando grau de maturação

tal que lhe permita suportar a

manipulação e o transporte.
m:sacolas tipo " rede".Embala

25

-?/t'#



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

Fruto caracte ristico,

26

TO

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

transporte. Embalagem: sacolas

lásticas,

Carimbo

í, oo 17, ?f0,0d
KG 9.5 98

a.

77 .807KG

POTPA DE FRUTA CONGELADA.

Sabores de acerola, maracujá,

cupuaçu, taPerebá, abacaxi.

Pasteurizada, congelada, sem

adição de corantes artificiais e

aditivos químicos, sabor

característico e agradável. lsenta

de vestígio de descongelamento.

Acondicionada em embalagem

transparente, peso líquido de

500g, contendo na embalagem a

identificação do Produto
conforme legislação. Validade

mínima de 12 (doze) meses, a

contar da data de fabrica ao,

27

DÉ
ít

(
.{
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PREFÊITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

DIREÍORIA AOMINISTRATIVA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PLANILHA QUANTITATIVA, DESCRITI FINANCEIRA DE REFERENCIA.VALOR MÉDIO

VALOR MÉD OAra.-,

)Yfi.^-r
QUANT

13 d-À

S.{*UNOIÍEM
ESPEctr rcÂçóts fÉcN tcas DoS

cÊN ERos aLtMENTíctos

6.264 \rqqKG1

sem brilho efirme, iàmanho
grande, uniíorme, sem feramentot

ou deÍ€itor, nrrSescentes, intôdas e

b€m d esenvolvidas, livÍe deterras

ou corpos estranhos ãderentes â

5upêíície externa. Embalageml

3.097 Lliqq(G2

ABACAXI. kuto de têmanho médio,

com cara!lerísticas integras e de

primeira qualidade, limpo,

coloração uniformê, êpresentêndo
grâu d€ rnaruração no estado "de

vez" (para amàdurecer) que lhe

peímita suponara manipulação e o

transportê. Não deve ãpresentar
quaisquer lêsôes d€ oriSem fí§icâ,

mêcánícã ou biológica. Embalagem:

caixas plásticas.

14.890 ?LqJlMç3

AtFAcÉ, tioo CRESPA OU LlsA.

tamanho grande, colo.ação

uniforme, com Íôlhasíirmes sêm

áreâs escurar, rem suiidades ou

outror deíeitos que poss:m alterar

sua âparêndã ou quâlidadê.

Embalagem: irnitária, em sâco

pláíico transpaíenle.

LITRO 4,105

Aq{Í.1íquido, rluido, rrêsco,

procedente de €spécies Senuinas €

sãs. Oeve apres€nlâ. condições de

armazÊnamenro reÍ.igerado, em

embalâgeí§ tíansParentes com

rótulo ou etiqueta que o identifique

conforme l€gislâção. Embalagem

em sa€os plásticos tÍansParentes

com capa€idade parã 1 litro

15,492 3?qKG

gAlAlA_llBMÀ de 1l qualidade,

traúdàs, em pêncâ, Íutos com 60 a

70% de maturação, com cascàs

uniÍormes no grau nráximo de

evolução no tamanho, à.oma e

eàborda €spécie, tem fe mêntos

ou defeitos, íirmes e com brilho.

Embalagem: caixas plásticas com

cêpacidade pêra até 20k9.

5

4.530(G

gl2l de 1r qualldêde,8raúdêr, em

penca, Íutos com 60 a 7tr1de
matu.ação, com cascas uniÍormee

no Brau máximo de evolução no

tamanho, aroma e saboí dê

espérie, sem ferimentos ou

dêfeitos, fiímes e com bÍilho.

Embalagem: caixas pláÍicas.om
capêcid.de para até 20k8.

AN OU IFRE OE

6

I

)

{
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BATATA DOCE. Batata doce extía,
lisâ, fiíme € compacrã, devendo ser

sraÚdã, sentã de enÍ€rmidades.
paiasitas e lãruas, material têÍoso
e sujidades, sem dânos íisicos €

mecânicos oriundos do mânuseio ê

trânsporte, devendoseí
prioÍitaíiâm€nte orEánicos e/ou

KG

Gr\q

8

aANANA ÍRITA . bánanâ írita
c.ocênte, derivado do
beneficiãmento da banana
pacovan, saltada, em embâlatens
plásticâs transpâren!es, com peso

unitáÍio de50g, sem adição de

PACOTE 4.266

t.50

9

CEAOUNHÂ VERDE E COENÍRO.
hoílaliçâ deve €onter pelo meros
06 íolhes lkas, firmes, viçosas, de

roÍ veÍde brilhant€, com coloração
e tamànho ufliformes e tÍpi.os da

vaÍiedâde, sem sujidades ou outros
defeitos que possàm alterâí sua

ãparênciâ e qualidãdê, de colhêita
Íecenie. O coentÍo deve vÍ
amaíãdo juíto à cebolinhâ.
Embalagem: unitáÍia, em gacos

plásticos.

MÇ 25.769

1r81

10

COUVE MANIEIGA, íolhas iisas,

fímes, viçosat de coí veÍdê
brilhânte, com colorâção e

tamanho unifoÍmes e típi€os da

variedade, sêm sujidãdes ou outíos
deÍeitos que possãm al!e.ãÍ s,ra

aparência equalidade, de colheita
recente. Embalatem: unitária, em

Mç 29.st6 ,1,8q

11

COtORAL coodimento de coí
avermelhada a basê d€ urucum.
CaÍacleÍístiaâs: pó fino.
EmbalâBêmi saco plástico

tíansParente, termossoldãdo, com

capacidâde paÍa até 100p.

PCI 20.965

4t19

1,2

DOCE DE B NANA. lngíedientes
banana, âçúcãr e corantes.

Embalagens individuair de 209.

3.422 0r5O

13

FAIINHA DE MANDIOCÂ. produto
obtido dos processos de ralàí e

torrãr a mãndioca. Fina, secâ,

amâÍelâ, isentâ de matéria teíosa.
fungos ou pârasitas e livre de

umidade e fÍàgmentos êstranhos.

Embalagêm pÍimária: rãcos
plásticos tíanspa.entes dê 1ke.

Embalagem segundãria: sacos de

K6 2t.370
Z,q5

14

tARINHA DE TAPIOCÁ. píodrto
obtido dos processos de Íalar e

torraí a mandioca, Finâ, sêcâ,

brancã, especificâ parâ mintau,
isentâ de matér,a teíosa, fungos
ou parasitâs e livre de umidãde e

fÍâSmentos estrânhos. Émbalagem
pÍimária:sacos plásticos

úanspaíentes de lkg. Embãla8em

seeufldaíiai sàcos de fibrâ

KG s.948 Í,\Q

1,",

I I

d
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!!BÂ!!4 fíuto de tamânho médio,
com caràcteíisticas ínteSras e de
primeira qualidêde, lirnpo, maduío
no ponto de consumo imediato,
coloração unlforme, p.oduto
seleciofiado consisrente êo toque e

isento de pãrtes amassadas
Em balâgem: 5acolàs de fib.a.

UND 44.654

0 r'15

16

Ul4!:4M84 dê pÍimeirã, râízês

8íandes no grau normald€
evolução no tamanho, saboÍ e cor
própíios dã espécie, uniÍoíme5,
kescas e descascadas, sem
ferimento ou defeitos, não fibrosa,
livre de teía e coÍpos estranhos
adeÍente à espécie externa e isentâ
de umidãde.mbalagem: embalada à

KG 6.240

MAXIXE. fruto caracteíistico,
inteSío e de primeiíâ qualidâde,

í.erco de colheita recent€,limpo,
coloÍâção unif oíme, apíesentando
grsu de matuíâção talque lhe
peímita supoÍtãr â manipulãção e o

transpoÍte. Embalagemr sacolas

KI; 2.572 I íqq

18

MlLtlo VERDE. Íuto de ramanho
médio, com cal.âcterísticas integras
e de primena qualidade,limpo,

maduro no ponto de consumo
imediato, coloíaÉo uniforme,
oroduto selecionado consistente âo

toque ê isento de paítes

amassadas Debaíado pelo menos
60%. Embalagem: sdcolãs de fibra.

UNO 96,166

4r39

19

MELANCIA. Ííuto de tamanho
médio, com caracteíkticas integras
e de pimeira quâlidade,limpo,

maduro no ponto de consumo
imediato, coloÍaÉo uniforme,
píoduto selecionado consistente ao
toque e isento de pàrtes

âmãssàdàs. tmbalatem: sacolas de
íibra.

KG 4.320

20

OVO DEGAUNHA. branro ou

vêÍmelho. EmbalàBem píimáriâ em

ceixa de papelão. Embalasem

secundária em cubàs de papelão
com 30 unidàdes.

UND 722.367 ollLl

2'

PEPINO. Íuto de tamanho médio,
com caÍacteristicas ínt€tras e de
primeira q!alidade, limpo,

coloração unifoÍme, produto
selecionado consistente ao toque e

isento de partes amâssadâs.

Embalâgemi sâcolas tipo 'íede".

KG 4.740 69q

22

PIMENTÃO. fÍuto carãcteíístico,
ínteSro € d€ primeira qualidede,

fresco de colheita Íecente, limpo,
coloração uniíoííne, apresentando
grau de mâtuÍação talque lhe
permita suporta. a manipulação e o
tÍansport€, Embalagem: sâcolâs

tipo "rede".

3.308 8,\9

lu

€r
I
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PIMENÍÂ DE CHEIRO. fruto
caracteíístico, íntegío e d€ OrimeiÍã
qualidade, fÍesco de colheiia
recente, llmpo, coloraÇão uniíorme.
âpres€ntando Erau dê matuíâção
talque lhe peímita suportaí a

maniPUlação e o van§porte
Embalagem: sacolas tipo "rede".

(G 3.308

1,4tl

24

GOMÀ pE rÂPlOCA. píod!to
deíivado do beneficiamento da

macâxeiía, fiescâ, do tipo para

fazêr tapioquinha. Embàlada em
sacos plásticos tíansparentes, com

capacidade parâ 5009.

(G 140
CrQS

25

QUIABO, f ruto câracteristico,
íntegío e de pÍimeüa quâlidade,
fíesco de colheitâ recente, llmpo,
€oloíâção uniforme, apresentando
gíau de maturação tâlque lhe
permita suponar a manipulação e o
tíansPone. EmbalaSêm: sãcolas

KG 2.672 /2rq8

26

TOMATE. FÍuto câíacteristico, extÍa
AA, íntegro e de píimeira
qualidade, fíesco de colhei!â
Íecente, limpo, coloÍâção unifoÍmei
apresentãndo grau de matuíação
talque lhe peímita supoítaí á

manipulação e o tíansporte
Embâlagemr sacolâs plásticas.

KG 9.598

5,q q

27

POLPA DE fRUTA CONGEI.ADA,

Sabores de à€eíola, maracujá,

cupuaçu, tâperebá, abaca(.
Pasteurirada, conselada, sem
adição dê corãntes a^iÍiciai5 e

aditivos químicos,sabor

carâcterÍstico e agrâdável. rsenta de
vestíg1o de descontelamento.
Acondicionâdá em embalagem

transparente, peso líquido de 5009,
contendo na embalagem a

identiÍi€ação do produto coníorme
leghlaÉo- Validade mínima de 12
(doze) meses. â.ontar da dãta de
fabricação.

KG 71.807 13,q8

VATOR ÍOTAL

-- .,. r! Àt( )

.r': rS§ fU t;..".1;r'

'ffi;

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO
DIREÍORIA ADMINISÍRATIVA

ALIMENTAÇÀO ESCOLAR

PLANILHA QUANTITATIV& OESCRITIVA, FINANCEIRA DE REFERENCIA-VAI.OR MÉOtO

IÍEM
ESPECTnCAçÕE5 ÍÉCN rCA5 DOS

GêNER05 ALIMENTícIOS
UND QUANT

S,,tp*,
-i^Ad ^J^Lo-c-': -ILU!

ln
vaLoR MÉoro

!

aBóBoRA MADUtta. com cascã

sem brilho e ilrme, tamânho
grande, uniíolme, s€m ferimentos

ou defeitos, turgercentes, intactas e

bem desenvolvidas,livre de teÍàs
ou co.pos estranhos âderentes a

supêrfíciê externa. EmbalaEêm:

6.264 3,qq

L

2

AaAcrqxl. Íruto de tâmânho médio,

com caíacterkticas ínlegrâs e de

primeira q ua lidade, limpo,

coloração !niforme, apresentando

Brau d€ maturação no estado "de

vez" (para âmadurecer)que lhe
permita 5upôrtar a manipulação e o
transpone. Não deve âpresentar
quaisquer lerôes de origem física,

mecán ca ou biolósi€a. EmbalaSêm:

3.097

6'ro0

3

aLfACt, !ipo CRESPA OUll§4.
tamênho Bíande, coloração

uniíorme. com folhãs Íirmes sem

áÍeasêscuras, sem sujidêdês ou

oulros defêitos que possam alterar

sua aparêícia ou qualidade.

Embalagem: unitáraâ, em saco

pláíico úânsparenle.

Mç 14.890

L,qq

AiA!.Uquido, Íluido, rresco,

procedente de espécies genuínãs e

sãs. Oeve apresentaí condiçôês de

armêzenâmento refrigerado, em

€mbalôgens nanspa rentes com

rótulo ou etiquêta que o identiíique

coníorme lesislação. Embâlagem

em sacos plástícos trànsparentês

com capàcidade para 1liko.

LÍRO 4.105

5

q!!âUUryIIÀ de 11 quãlid.de,
grêúdas, em p€oca, frutos com 60 a

7el, de mâtuíaçào, com cascas

uniíormer nograu máximo de

evolução no tamanho, aroma e

sãbor dê espécie, sem terimentos

ou defeitos, Írmes e com brilho.

Embalagem: câ ixas plásticas com

capacidade parã âté 20k8.

KG 1s.492 3?q

6

BANANA PACOVAN OU CHIFRE OE

ElQl de 1. qualidade, graúdas, em

pen.a,Iruioscom 50 ê 70% de

maturãçâo, com cascâs uniformes

no trâu máximo de evolução ío
tamanho, aroma e saborda

espécie, sem feríment05 ou

defeitos, Íirmes e com brilho.

Embalagemr cãixas pláÍicas com

câpacidade pãra até 20k8.

K6 4.530 g,a1

I

(G

KG

{



1

BATATA DOCE. Bàtata doce exÍâ,
lisa, Íiíme e compacta, devendo sêr
graúda, irentâ de enfeímidades,
parasitâs e laívas, mat€rial teÍoso
e sujidàdes, sem danos fisicos e
mecânicos oriundos do manLrseio e

úan5porte, devendo seí
prioÍitâíiamente orgânicos e/ou
asroecoló8io.

KG 76

Ll rltq

8

BANANA FRIÍA. bananã frita
crocânte. derivãdo do

bêneíiciamento da bânaÍa
pacovan, salgada, em embalagens
pláslicas tÍanspaÍentes, com peso

unitáÍio de 50g, sem adição de

PACOÍE 4.266

4Í0

9

CEAOUNHAVERDE ECOENÍRO.

hoÍtaliça deve contêí pelo,nenos

06 folhas lisas, firmes, viçosas, de

coÍ verde brilhânte, com coloração
e tamanho uniformes € tÍpicos da

vaÍiedade, sem sujidades ou ouúos
defeitot que possam alteraÍ sua

âpa.ência e quãlidade, de colàeitá
recente. o coentÍo deve vir
amaÍado junro à cebolinha.
Embalagem: unitáíiâ, em sacos
plásticor.

t,lc 25.169

á rJ.S

10

COUVE MANÍElGA, folhas lisas,

Íirmes, v]çosas, de co. verde
brilhante, €om coloÍação e

tamanho uoifoÍmes e tjpicos da

vaíiêdad€, sem sujidades ou outíos
defeitos que possam alterar sua

apâíência e qualidâde, de colheita
íecente. Embâlagem: unitária, em

Mç

Á,qq

11

COLORAL. condimento de coÍ
aveímelhada â base de uíucum.
CâíacterGticasr pó flno.
Embelas€mr saco plástico

tÍanrpaÍente, termossoldãdo, com

capacidade parà até 1009.

PCÍ 20.96s

4\65

12

DOCE DE BANÂNA. lngíedientes
banâna, eçúcar e corantes.

EÍxbalagens individuais de 209.

UND 3.a22

FARINHA DE MANDIOCA. produto
obtido dos processos de Íalãí e

tor.ãr a mãndioca. Fifia, secã,

amarela, isenta de matéria teÍosa,
Íungos ou paíasitas ê livre de

umidade e fta8mentos estíãnhos.
Embalâgem primáriã: sacos
plásticos tíansparentes de 1kg.

EmbalãBem segufldariai sacos de

fibía.

K6 27.370 599

14

ÍARINHA DE TÂPIOCA. produto
obtido dos píocessos dê ralâr e

toíaí a mândioca, fina, se.a,

branca, especÍfica paía mingâu,

isenra de matéíia teÍosa,lungos
ou pàrasitas e livre de umidadee
f.agmentos eÍían hos. Imbalatem
pÍimáíia: sacos plásti€os

transpãÍentes de 1kg. Embalâgem

segunda.ia: sacos de Íibía

KG 5.948

8Ígq

13

I

I

4
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LÂRANrA. fruto de tamanho médio,
com caracteíisticas inte6ras e de
pÍlmeiía qualidade, limoo, maduro
no ponto de conrumo imediato,
coloíação uniforme, oroduto
selecionâdo consistente ao toque e
isento de paítes âmassadas.
Embalatemi sacolas de fibrã.

UNO 44.654

o,&L

16

MACÂXElRA. de pÍimeiíã,.aizes
gÍandes no grâu noÍmalde
evolução no tamanho, sâbor e cor
píóprios da espécie, uniÍoímes,
fÍescas e descârcadas, sem

feÍimento oü defeitos, não fibrosâ,
livre deteÍa e corpos estÍânhos
âderente a espécie exteÍna e isenta
de um id ade. m balaB€m: embalâda à

(G 6.240

6'qq

77

MAXIXE. frutocaradeÍistico,
íntêsío e de primeta qualidade,

Írêsco d€ colheita recenre,limpo,
coloÍação unifoÍme, apíesentãndo
gÍàu de maturaçãotalque lhe
p€rmitã suportaí â manipulâção e o

tíànsPoÍle. Imbalêgêm: sãcolat
tipo'rede".

KG 2.572

18

!!!!!q!!8qE Í,uto de tãmanho
médio, com càradeÍísticas integrâs
ê de primeira qualidàd€, limpo,
maduío no ponto de consumo
imediâto, coloração uniforme,
produto selêcionado consistente ao
toque e isento de partes

amassadas. Debastado pêlo menos

60%. Embâla8em: secolas de íibía.

UND 96.166

19

MELÂNClA, íÍuto de tamanho
médio, com caÍacteristicas íntegrâs

e de primeiía quãlidade, limpo,
maduro no ponto de consumo
imediato, coloíãção uniíoíme,
produto selecionado consistente ao
toque e isento de pâ.tet
âmassadas, Embalatem: sacola5 de
Íbrà.

(G 4.320

OVO DÉGÂLlNHA. branco ou
vermelho. Embalâsem pÍimária em
caaxa de pâpelão. Embalagem

secundáriâ em cubas de papelão
722.367

0r60

2l

PEPINO. Íuto de tamanho médio,
com caracteÍÍsticas ínteBÍas e de
prim€ira qualidade, limro,
colo.ação unifoíme, oroduto
sÊlecionado consistente ao toquê e
isento de pafte5 amâssadas.

Embalagem: sacolas tipo 'íede".

KG 4.740 \)§

22

PIMENTÃO. truto câÍact€rísrico.
integro e de primena qualidade,
fresco de colheitâ r€cenre,limpo,
coloíação uniíorme, âpíesentando
grau dê matuÍação tal que lhe
permita supoítâí ã maniputação e o
trânsporte. Embalâgem: sacolas

KG 3.308

20

4

1,",

,-i
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PIMENTA DECHEIRO. fruto
caíacteíittico, Ínt€t.o e de pÍimekâ
qualidade, fíesco d€ colheita
re€ente, limpo, coloração uniÍorme,
apíêsentando 8íâu de màturação
talque lhe permita suportar a

manipulâção e o trânsporte,
Embalâgem: sarcla5 tipo '?ed e".

t(G 3.308 q,q0

24

GOMA OE TÂPloCA. píoduto
derivado do beneficiamento da

macãxeirã, fresca, do tipo para

la ier tap ioqu inha. Embalada em

sacos plásticos transpârentes, com

câpâcidâde para 5009.

140

l,QQ

z5

QUIABO. f ruto caÍacteÍístico,
íntegío e de primeiía quâlidâde,

fresco de colheita Íecente,limpo,
coloÍação unifoíme, âpíesentando
grau de maturação talque lhe

permlta suportaí a manipulação e o

transporte. Embalatem: sacolas

riG 2.612

26

TOMATE. Fruto caradeíistico, extra
AÂ, ínte8ío e de primeka
qualidade, fr€sco de colheita
recentê, limpo, coloração unlíoíme,
apresentando grau de maturação

talque lhe peímita 5(rpoÍtàí a

manipulação e o transporte.
Embalatemi sacolas plá5ticas.

KG 9.598

A\qq

27

POIPA OE FRUTA CONGELADA,

Sabores de ôcerola, marâcujá,

cupuaçu, râpeíebá, âbacâxi.

Pasteuítada, conSelada, sem

adição de coíantes artificiais e
âditivosquímicos,sabor

caracteíístico e â8Íãdávê|, lsenta de

vestigio d€ descongelamento.
Acondicionadâ em embalatem
Íansparent€, peso líquido de 5m&
contendo na embalagem a

identiflcação do píoduto confoÍme
leSisiação. Vâlidâde minima de t2
{dore)mesês, a contar da dàta de

Íabíicação.

KG t7.aol

4\\00

VALOR ÍOTAL

O8-a73-t99/OOrlt -74
Trodiçio S t pt,.' »,, rcodo - l)i rcli

Rod. I rn tü!,xzô[i r.S/N"
Quâdí!('13-lok.r50

(rp 6li.l8l-lt30 - li .tltuita§
It ilub!J'x eql!tle",a

*
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MTJNICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTIVO
DICOM

SOLIC!ÍAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

NO

RUA:

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.

,L- CDtfe
CPF: fr.d2v a2 .ríl

./0,00 BAIRRO:
,â

4 LITRO 4.105

(
5NOME:

CPF: - oo7 - ?q
RUt: íH2 )o ça

N:7/j
BIilFtF(O.,RC /UI REMíDTO

| / oíl'oo

5

BANANA PRATA, de 1A

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
para até 20

KG 2,50 3l'7)o '
00

(
§ê@

pt?
a

15.492





ESTADO DO PARA
PREFEITT]RÂ MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODEREXECUTIVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREÇO

NOBANANA P OU
CHIFRE DE BOI, de 1ê

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
pâra até 20k9.

KG 4.5 30 I

CL.

cvp:/19-oO7-é a2.-r?
P(UA:5n o Josr

N." 773
BAIRRO: RO M PENED.O

NOMIJ:

CPF:

RUA:

N.'

BAIRRO:

6 'l'1,/í
ü)

7

BATATA DOCE, 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

((



((
ESTADO DO PARÁ

PREFEITT]RA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PODERE)GCUTTVO

DICOM
SOLICITAçÃO OE COTAçÃO DE PREÇO

10

COUVE MANTEIGA. folhas
lisas, firmes, viçosas, de

cor verde brilhante, com
coloração e tamanho
uniformes e típicos da

variedade, sem suiidades
ou outros defeitos que

possam alterar sua

aparência e qualidade, de

colheita recente.
Embalagem: unitária, em
sacos plásticos.

MÇ 29.5L6

NOME:

.DE.

PIIA.

N.'

BAIRRO:

NOME: (r) TL

cPr, /90 - oo7. 6 02 -{
yu|: íH O )0tE

/)
BAIRRO: BO/t4 PE rtlÉ b/0

NOME:

CPF:-
RUA:-

N."

11

CglqBAL_condimento de

cor avermelhada a base de

urucum. Características: pó

fino. Embalagem: saco
plástico transparente,
termossoldado, com
capacidade para até 1009.

PCT 70.96s 2 "oc
q)0'

0Ü

41,

L2

DOCE DE BANANA.
lngredientes: banana,

açúcar e corantes.
Embalagens individuais de

20c.

UND 3.822

BAIRRO:-



( (

FARINHA DE MANDIOCA,
produto obtido dos
processos de ralar e torrar
a mandioca. Fina, seca,
amârela, isenta de matérla

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECTITTVO
DICOM

SOLICITAçÃO DE COTAçÃO DE PREçO

NO

CPF:

(1 o--L-

é1 00

a-

tro

13
terrosa,
parasitas

umidade
estranhos

fungos ou
e livre de
e fragmentos

Embalagem

. oo7. 4az - ?f
RUA: 9'4O .lo fe

N." 77?
BAIRRo: Be n P fh,/Eb.e

NOMF,:

KG 21.370 o01t

primária: sacos plásticos
transparentes de lkg.
Embalagem segu ndaria:
sacos de fibra.

ê
CPF: ocl. 02- ?v
RUA íea Jo

N." 7/)

00

0í0
N(o

L4

produto obtido dos
processos de ralar e torrar
a mandioca. Fina, seca,
branca, específica para
mingâu, isenta de matéria
terrosa, fungos ou

primária: sacos plásticos
transparentes de lkg.
Embalagem segundaria:
sacos de fibra

e

e

parasitas

umidade
estranhos.

livre de
fragmentos
Embalagem

KG 5.948 ?,í'

t
rl

u
üt0'

aNxao, 90 fr," D tr hEl/O



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MT]NICIPAL DE ITAITUBA

PODER EXECUTIVO
DICOM

soltctTAçÂo oE corAçÃO DE PREÇO

carâcterísticas íntegrade primeira qualidade,
íimpo, maduro no ponto

79 de consumo imediato
coloração

de
com
se

uniforme, KG 4.320

MEIANCIA. fruto
tamanho médio, NOME -L r G za-<, a(

produtô selecionado
consistente ao toque ersento de partes
amassadas. Embal agem:
sacolas de fibra

t á,O
tt /

CPF: ,Ôe 2.602 ?q
RUA: e

N.. 7/9
BAIRRO: F /2

NOME:

CPF:

BAIRRO:

NOME:

CPF:

RUA:

CIo

6

q|n

20

OVO DE GAIINHA. b
ou vermelho. Embal

a nco
a em

nmap na em ca rxa de
aopape Em ba a emc

secU nda r a em bCU sa de
ap aope com U0 n ad ed s.

UND L22.367

qualidade,
coloração
produto
consistente
isento

selecionado
ao toque e

de partes

PEP'NO, fruto de tam na oh
me d o oc m ca ra ETct íst CA s
nte sgra e de mnp e ra

mpo
U n fo rme

amassad as. Embala gem:

KG 4.780

BAIRRO:

N..

(

ó .I

.o-

RUA:

2t



(
(

PREFE rrupTlml88lffi ,ro..*o
PODER EXECUTTVO

soLrcrrAÇÃo oPt%#ruo DE pREço

NOME:
produto de.ivado dobeneficiamento

Embalada em sacosplásticos transparentes,
com capacidade para 5009.

-.L o Tê-
24 macaxeira, fresca, do tipoPara fazer ta

da

pioquinha. 1,40

I CPF:

RUA: ,L

N." ?
BAIRRO: /.2./ /h

7 -l
é, eo />

NOME:

CPF:

RUA:

N..

NOME:

CPF:

RUA:

00

au0

fruto
flsti

açã

QUIABO,
Ca racte co n etegro de

rtmp e ra uaq dade frescode CO heita recente mpo
co lo râção un fo erm
apresentando af Uc demat raU oça ta U eq he
ep rm ta s uporta r ama n Up o e o

ntra s ertpo m ba mage
sa co aS ti o rede

2.672

e de primeira
e, fresco de

recente, limpo,

maturação tai

ruto

p
e o

caracterÍstico extra Aiq,íntegro
qualidad
colheita
coloração

uniforme,
apresentando grau de

que íhepermita suportar amani ulação

9.598

BAIRRO:

-2-

BAIRRO:

KG

KG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ALIMENTAçÃO ESCOLAR

PLANILHA QUANTITATIVA, DESCRITIVA, FINANCEIRA DE REFERÊNCIA

2

4

ITEM
EspEcrFrcAçÕEs rÉcrurcns oos eÊrueRos

irr-ruerurÍcros
UND QUANT.

VALOR

UN IT
VATOR TOTAL

1

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

suoerfície externa. Embalasem: sacos de fibra.

KG 6.264 3,00 18.792,O0

ABACAXI. fruto de tamanho médio, com

caracterÍsticas íntegras e de primeira qualidade, limpo,

coloração uniforme, apresentando grau de maturação

no estado "de vez" (para amadurecer) que lhe permita

suportar a manipulação e o transporte. Não deve

apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica

ou biológica. Embalagem: caixas plásticas.

KG 3.O97 2,00 6.L94,00

3

ALFACE. tipo CRESPA OU USA. tamanho grande,

coloração uniforme, com folhas firmes sem áreas

escuras, sem sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência ou qualidade. Embalagem:

unitária, em saco plástico transparente.

MÇ 14.890 2,99 44.521,70

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 sêcos plásticos

transparentes com capacidade para l litro.

LITRO 4.105 10,00 41.0s0,00

5

BANANA PRATA,6g 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

capacidade para até 20k9.

KG L5.492 2,50 38.730,00

6

BANANA PACOVAN OU CHIFRE DE BOl. de 13

20kg

KG 4.5 30 2,50 11.325,00

,§"--.

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 para até



7

BATA DOCE, 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

or ânicos e/ou a roecoló to

KG 76 4,00 304,00

8

BANANA FRITA. banana frita crocante, derivado do

beneficiamento da banana pacovan, salgada, em

embalagens plásticas transparêntes, com peso unitário

de 50 , sem adi o de conservantes

PACOTE 4.266 7.252,20

9

CEBOLINHA VEROE 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 sacos plásticos'

Mç 25.7 69 1,89 48.703,4t

coUVE MANTEIGA. folhas llsas, firmes, viçosas, de cor

verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes e

típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos

que possam alterar sua aparência e qualidade, de

colheita recente. Embalagem: unitária, em sacos

plásticos.

MÇ 29.sL6 5s.785,24

11

çoLrg8ÁLcondimento de cor avermelhada a base de

urucum. Características: pó fino Embalagem: saco

plástico transparente, termossoldado, com capacidade

ara até 100

PCT 20.9 6 5 1,50 3r.447 ,50

t2
DOCE DE BANANA. lngredientes: banana, açúcar e

corantes. Embaiag ens individuais de 20g.
UND 3.822 0,50 1.911,00

FARINHA DE MANDIOCA. produto obtido dos

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

amarela, isenta de matérla terrosâ, fungos ou parasitas

e livre de umidade e fragmentos estranhos.

Embalagem primária: sacos plásticos transparentes de

1kg. Embala em segundaria: sacos de fibra

KG 21,370 3,9 5 84.411,50

74

FARINHA D TAPIOCA. produto obtido dos processos

de ralar e torrar a mandioca. Fina, seca, branca,

específica para mingau, isenta de matéria terrosâ,

fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos

estranhos. Embalagem primária: sacos plásticos

transparentes de 1kg. Embalagem segundaria: sacos de

fibra

KG 5.948 7 00 41.636,00

15

LARANJA. 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 0,30 13.396,20

10

13

1-,7 0

1,89

,§(.--s
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22

12.480,0016 KG 6.240 2,00

KG 2.572 8,00 20.576,00t7

MAXIXE, fruto característico, íntegro e de primeira
qualidade, fresco de colheita recente, limpo, coloração

uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe

permita suportar a manipulação e o transporte.

Embalagem: sacolas tipo "rede".

9 6.166 1,00 95.166,00UND

MltHo VERDE, fruto de tamanho médio, com

características íntegras e de primeira qualidade, limpo,

maduro no ponto de consumo imediato, coloração

uniforme, produto selecionado consistente âo toque e

isento de partes amassadas. Debastado pelo menos

60%. Embalagem: sacolas de fibra.

KG 4.320 1,50 6.480,00L9

l4E!lN9!4,_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.

zo
OVO DE GALINHA, branco ou vermelho. Embala

primária em caixa de papelão. Embalagem secundária

em cubas de papelão com 30 unidades.

gem

UND 122.367 0,30 36.710,10

2r

PEPIM fruto de tamanho médio, com características

íntegras e de primeira qualidade, limpo, coloração

uniforme, produto selecionado consistente ao toque e

isento de partes amassadas. Embalagem: sacolas tipo
"rede".

KG 4.780 16.730,00

PIMENTÂO. 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".

KG 3.308 8,00 26.464,00

23

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

, íntegro e de

K6 3.3 08 9,90 32.7 49,20

2.4

GOMA DE TAPIOCA, produto derivado do
beneficiamento da macaxeira, fresca, do tipo para

fazer tapioquinha. Embalada em sacos plásticos

transparentes, com capacidade para 5oog

KG t40 6,00 840,00

trd
ôq,'
i,i\'

§

MACAXEIRA, 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.mbalagem: embalada à vácuo

3,50



25

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

K6 2.672 10,00 26.720,00

26

TOMATE. Fruto caracterÍstico, extra AA, íntegro ê de
primeira qualidade, fresco de colheita recente, limpo,
coloração uniforme, apresentando grau de maturação
tal que lhe pêrmita suportar a manipulação e o
transporte. Embalagem: sacolas plásticas.

KG 9.s98 aqq 47,894,02

POTPA DE FRUTA CONGETADA,

embalagem transparente, peso líquido de 500g,
contendo na embalagem a identificaçâo do produto
conforme legislação. Validade mínima de 12 (doze)
meses, a contar da datâ de fabricação.

a5 bo es ed a ce o a
am ra c u a cU au tap u,ç e bá ape b caa x Pa est u I da a

oc da a mse dan8e do e c ro açã nte as rt ctfi a e5 da so
u m scoq s boa f ca ar ct r s ti eco a dra a e es tn da e
stVE do de egr sco n a me nto oAc n d c o an da me KG t7 .807 10,00 778.070,00

VALOR TOTAT
946.738,47

27
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