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VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$

74713 ABOBORA EM QUILO 6000,000 QUILO       3,500 21000,00
Especificação : de 1º qualidade, não devem conter terra, sujidades ou corpos estrnhos aderentes a

casca.inseta de parasitas e larvras.embalagem tipo rede até 05 kg,acondicionado de basquetas de

ate 10kgs

73022 ABACAXI. 8000,000 QUILO       5,000 40000,00
Especificação : Tipo perola com 70% de maturação, sem danificações físicas, casca integra, com

características Embalagem tipo rede até 05 kg, acondicionadas de basquetas de até 10 kg Não

inferior a 30 dias

73023 AÇAI 8000,000 LITRO       15,000 120000,00

Especificação : Polpa de fruta , seguindo todos os padrões higienicos e sanitários, congelada em

embalagem de 01litro Primaria; saco de polietileno ou polipropileno transparente , atóxico,

resistente, embalada em 01 litro. Secundaria acondicionadas em basquetas

91528 ALÇAFRÃO 1000,000 QUILO       14,000 14000,00
Especificação : corante de boa qualidade constituido pela mistura dev açafrão de terra e gengebri

dourado, em pó,cor,,cheiro e sabor próprios. embalagem de ate 250g/500g

73026 ALFACE. 600,000 QUILO       15,000 9000,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem de 500 g, acondicionado ssecundario proprio

Validade não inferior a 180 dias

74626 BANANA DE PRIMEIRA 10000,000 QUILO       7,000 70000,00
Especificação : confoirme a observação 1 embalagem tipo de rede acondicionadas em basquetas

de ate 20kg

73031 BATATA DOCE 800,000 QUILO       7,000 5600,00
Especificação : Conforme a observação 2 Acondicionadas em saco plásticos ou caixas plásticas

,polpa macia sem perfurações ou pontos pretos, cascas sem cortes ou perfurações e tamanho

médio por raiz de 20 kg

73034 CARIRU 500,000 QUILO       7,000 3500,00
Especificação : Conforme a observação 1 Primaria; saco de polietileno ou polipropileno

transparente , atóxico, resistente termossoldado embalada individualmente Secundaria

acondicionadas em basquetas

73037 CEBOLINHA 800,000 QUILO       25,000 20000,00
Especificação : Conforme a observação 1 Primaria; saco de polietileno ou polipropileno

transparente , atóxico, resistente termossoldado embalada individualmente Secundaria

acondicionadas em basquetas

73042 CHEIRO VERDE. 3000,000 QUILO       19,000 57000,00
Especificação : Conforme a observação 1 Primaria; saco de polietileno ou polipropileno

transparente , atóxico, resistente termossoldado embalada individualmente Secundaria

acondicionadas em basquetas

91529 CHICÓRIA 600,000 QUILO       24,000 14400,00

Especificação : conforme a observação 1 primeira saco de poliestileno ou polipropileno transparente

,atóxico, resistente termossoldado embalada segundaria acondicionadas em basquetas.

73045 COLORÍFICO 1000,000 QUILO       13,000 13000,00
Especificação : Corante de boa qualidade, constituído pela mistura de fubá, mandioca com urucum

em pó fino, cor, cheiro e sabor próprios Embalagem de até 250 g / 500 g

76373 COUVE. 1000,000 QUILO       20,000 20000,00

Especificação : conforne a observação 1 primaria saco de polietileno ou polipropileno transparente

atoxico resistente termossoldado embalada individualsegundaria acoondicionados em basquetas

71592 FARINHA DE MANDIOCA 10000,000 QUILO       6,000 60000,00
Especificação : de 1 qualidade embalagem plastica de 01 kg acondicionado em fardo plastico

transparente de 30 kgs

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220201002

Prefeitura Municipal de Aurora do Pará            

RESPONSÁVEL : 

          NOME: MARIA KEILIANE BARBOSA DE SOUSA                             

PROPONENTE : 

          NOME: MARCELO  NASCIMENTO                                         

          ENDEREÇO : SÃO PEDRO DO CARATATEUA  

          BAIRRO :    CIDADE : Aurora do Pará - PA

          RG : 3942860  PC-PA

          CPF : 401.094.102-20

O município de Aurora do Pará, 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 licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, 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 município de Aurora do Pará.

          Aurora do Pará, 01 de Fevereiro de 2022

										------------------------------------------------------------

										MARIA KEILIANE BARBOSA DE SOUSA

										Responsável
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73049 FARINHA DE TAPIOCA 7000,000 QUILO       14,500 101500,00
Especificação : 1 ª qualidade Embalagem plástica de 01 kg ,acondicionado em fardo plásticos

transparentes de até 30 kg Não inferior a 30 dias, e ter ido embalada no máximo 03 dias antes da

entrega no deposito

73050 FEIJÃO CAUPI 7000,000 QUILO       13,500 94500,00
Especificação : Características : aspectos de grãos, cor, odor característico da espécie, ausência de

sujidade, parasitas e larvas Embalagem primaria: saco atóxico, incolor, transparente,

termossoldado, resistente com capacidade para 1 kg. Secundaria ; fardo plástico atoxico, incolor,

termossoldado, ou lacrado com fita adesiva, resistente com capacidade para até 30 kg Validade

mínima de 06 meses a contar a data da entrega

73051 GOIABA 800,000 QUILO       4,500 3600,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas de 20

kg

73052 IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE MORANGO 10000,000 QUILO       23,000 230000,00
Especificação : Leite integral pasteurizado, acondicionado de polpa de morango homogeneizado e

envasado Primaria ;envasado em garrafas de 200 g e 900 g. secundarias; empacotados com 06 a

12 unidades Validade mínima 30 dias

91530 JAMBÚ  KG 1000,000 QUILO       16,000 16000,00
Especificação : conforme a observação 1 primaria sacode saco polietilieno ou polipropileno

transparente termossoldado embalada individualmente segundaria acondicionadas em

bascaquetas.

74732 LARANJA . 40000,000 QUILO       3,000 120000,00

Especificação : conforme 1 observaçao embalagem tipo rede acondicionado em basqueta de 20kgs

73054 LIMÃO TAITI 4000,000 QUILO       4,000 16000,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas de 20

kg

74734 MACAXEIRA . 1000,000 QUILO       3,500 3500,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo rede acondicionadeo em basqueta de

20kgs

74736 MAMÃO . 40000,000 QUILO       5,000 200000,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo rede acondicionadoem basqueta de 20

kgs

72977 MILHO VERDE 4000,000 QUILO       13,000 52000,00
Especificação : Ingredientes: milho, água, e sal, sem conservantes. Embalagem longa vida, deve

estar intacta, resistente, vedada hermeticamente, com peso líquido de 280g. Prazo de validade

mínimo 02 anos a contar a partir da data de entrega.

74738 MELANCIA . 40000,000 QUILO       3,000 120000,00

Especificação : conforme a observação 1 acondicionadas em basquetas.

74739 MELÃO . 40000,000 QUILO       9,000 360000,00
Especificação : DE 1° QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER TERRA, SUJIDADES OU CORPOS

ESTRANHOS ADERENTES A CASCA. ISENTA DE PARASITAS E LARVAS.

ACONDICIONADAS EM BASQUETAS DE 20 KG.

74877 OVO IN NATURAL MEDIO CUBA C/ 30 UNIDADE 5000,000 CAIXA       24,000 120000,00
Especificação : ovos de gtalinha tipo extra ,classe A , peso minimo 50g e unidade de 600g gramas

por duzia limpos sem trincar, sem odor caracteristico.

73069 PÃO CASEIRO 30000,000 QUILO       16,000 480000,00
Especificação : Peso unitário do produto cada pão devera pesar 50 g. e apresentar tamanho formato 

uniforme Primaria; saco de polietileno ou polipropileno transparente , atóxico, resistente

termossoldado, com capacidade para 4 ou 5 unidades. Secundaria; caixas de papelão reforçada

com capacidade para até 10 pacotes com até 8 unidades

73070 PEPINO 1000,000 QUILO       6,000 6000,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas de 20

kg Validade não inferior a 30 dias

74744 PIMENTÃO . 1000,000 QUILO       8,500 8500,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagemtipo rede acondicionardo em basqueta de

20kg.

74649 PIMENTINHA VERDE TEMPERO 1000,000 QUILO       9,000 9000,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo rede acondicionadaem basqueta de 20

kg

71741 POLPA DE ABACAXI PASTEURIZADA 1KG 10000,000 PACOTE      9,000 90000,00
Especificação : polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios , congelados e emj

embalagem de 1kg BENS DE CONSUMO

71742 POLPA DE ACEROLA PASTEURIZADA 1KG 10000,000 PACOTE      9,500 95000,00
Especificação : polpa de fruta seguindo todos os padões de higienicos e sanitarios , congelada e em

embalagem de um litro BENS DE CONSUMO

73075 POLPA DE CAJU 10000,000 QUILO       9,500 95000,00
Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

73077 POLPA DE GOIABA 10000,000 QUILO       9,500 95000,00
Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

73078 POLPA DE MARACUJÁ 10000,000 QUILO       9,500 95000,00
Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

74755 REPOLHO . 5000,000 QUILO       10,000 50000,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo de rede acondicionado em basquetas de

20kg

73081 TANGERINA 30000,000 QUILO       3,000 90000,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de

20 kg

73083 TOMATE 5000,000 QUILO       9,000 45000,00
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Especificação : Fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de

maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme, brilho .sabor e

aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas,

resíduos de defensivos agrícolas Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de 20 kg

74756 QUIABO . 1000,000 QUILO       7,500 7500,00

Especificação : conforme a observação 1 embalagem de rede condicionado em basqueta de 20kg

73086 MAXIXE 1000,000 QUILO       7,500 7500,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de

20 kg

73159 PITAIA 4000,000 QUILO       13,000 52000,00

Especificação : Fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de

maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme, brilho .sabor e

aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas,

resíduos de defensivos agrícolas. Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de 20 kg

Total : 3130100,00

Condições de pagamento :

Prazo de entrega :

Validade da proposta :   dias.

Valor por extenso :

Data :

________________________________________

carimbo e assinatura
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VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$

74713 ABOBORA EM QUILO 6000,000 QUILO       2,800 16800,00
Especificação : de 1º qualidade, não devem conter terra, sujidades ou corpos estrnhos aderentes a

casca.inseta de parasitas e larvras.embalagem tipo rede até 05 kg,acondicionado de basquetas de

ate 10kgs

73022 ABACAXI. 8000,000 QUILO       4,500 36000,00
Especificação : Tipo perola com 70% de maturação, sem danificações físicas, casca integra, com

características Embalagem tipo rede até 05 kg, acondicionadas de basquetas de até 10 kg Não

inferior a 30 dias

73023 AÇAI 8000,000 LITRO       14,800 118400,00

Especificação : Polpa de fruta , seguindo todos os padrões higienicos e sanitários, congelada em

embalagem de 01litro Primaria; saco de polietileno ou polipropileno transparente , atóxico,

resistente, embalada em 01 litro. Secundaria acondicionadas em basquetas

91528 ALÇAFRÃO 1000,000 QUILO       13,500 13500,00
Especificação : corante de boa qualidade constituido pela mistura dev açafrão de terra e gengebri

dourado, em pó,cor,,cheiro e sabor próprios. embalagem de ate 250g/500g

73026 ALFACE. 600,000 QUILO       14,500 8700,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem de 500 g, acondicionado ssecundario proprio

Validade não inferior a 180 dias

74626 BANANA DE PRIMEIRA 10000,000 QUILO       6,500 65000,00
Especificação : confoirme a observação 1 embalagem tipo de rede acondicionadas em basquetas

de ate 20kg

73031 BATATA DOCE 800,000 QUILO       6,300 5040,00
Especificação : Conforme a observação 2 Acondicionadas em saco plásticos ou caixas plásticas

,polpa macia sem perfurações ou pontos pretos, cascas sem cortes ou perfurações e tamanho

médio por raiz de 20 kg

73034 CARIRU 500,000 QUILO       6,500 3250,00
Especificação : Conforme a observação 1 Primaria; saco de polietileno ou polipropileno

transparente , atóxico, resistente termossoldado embalada individualmente Secundaria

acondicionadas em basquetas

73037 CEBOLINHA 800,000 QUILO       24,200 19360,00
Especificação : Conforme a observação 1 Primaria; saco de polietileno ou polipropileno

transparente , atóxico, resistente termossoldado embalada individualmente Secundaria

acondicionadas em basquetas

73042 CHEIRO VERDE. 3000,000 QUILO       18,500 55500,00
Especificação : Conforme a observação 1 Primaria; saco de polietileno ou polipropileno

transparente , atóxico, resistente termossoldado embalada individualmente Secundaria

acondicionadas em basquetas

91529 CHICÓRIA 600,000 QUILO       24,500 14700,00

Especificação : conforme a observação 1 primeira saco de poliestileno ou polipropileno transparente

,atóxico, resistente termossoldado embalada segundaria acondicionadas em basquetas.

73045 COLORÍFICO 1000,000 QUILO       12,500 12500,00
Especificação : Corante de boa qualidade, constituído pela mistura de fubá, mandioca com urucum

em pó fino, cor, cheiro e sabor próprios Embalagem de até 250 g / 500 g

76373 COUVE. 1000,000 QUILO       19,500 19500,00

Especificação : conforne a observação 1 primaria saco de polietileno ou polipropileno transparente

atoxico resistente termossoldado embalada individualsegundaria acoondicionados em basquetas

71592 FARINHA DE MANDIOCA 10000,000 QUILO       5,500 55000,00
Especificação : de 1 qualidade embalagem plastica de 01 kg acondicionado em fardo plastico

transparente de 30 kgs

          BAIRRO : ZONA RURAL   CIDADE : Aurora do Pará - PA

          RG : 3018594  PC-PA

          CPF : 423.402.172-53

O município de Aurora do Pará, 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 licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, 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 município de Aurora do Pará.

          Aurora do Pará, 01 de Fevereiro de 2022

										------------------------------------------------------------

										MARIA KEILIANE BARBOSA DE SOUSA

										Responsável

          NOME: MARIA KEILIANE BARBOSA DE SOUSA                             

PROPONENTE : 

          NOME: ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS                                  

          ENDEREÇO : ESTABELECIMENTO RURAL  

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220201002

Prefeitura Municipal de Aurora do Pará            

RESPONSÁVEL : 
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73049 FARINHA DE TAPIOCA 7000,000 QUILO       14,000 98000,00
Especificação : 1 ª qualidade Embalagem plástica de 01 kg ,acondicionado em fardo plásticos

transparentes de até 30 kg Não inferior a 30 dias, e ter ido embalada no máximo 03 dias antes da

entrega no deposito

73050 FEIJÃO CAUPI 7000,000 QUILO       13,000 91000,00
Especificação : Características : aspectos de grãos, cor, odor característico da espécie, ausência de

sujidade, parasitas e larvas Embalagem primaria: saco atóxico, incolor, transparente,

termossoldado, resistente com capacidade para 1 kg. Secundaria ; fardo plástico atoxico, incolor,

termossoldado, ou lacrado com fita adesiva, resistente com capacidade para até 30 kg Validade

mínima de 06 meses a contar a data da entrega

73051 GOIABA 800,000 QUILO       4,000 3200,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas de 20

kg

73052 IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE MORANGO 10000,000 QUILO       22,500 225000,00
Especificação : Leite integral pasteurizado, acondicionado de polpa de morango homogeneizado e

envasado Primaria ;envasado em garrafas de 200 g e 900 g. secundarias; empacotados com 06 a

12 unidades Validade mínima 30 dias

91530 JAMBÚ  KG 1000,000 QUILO       16,500 16500,00
Especificação : conforme a observação 1 primaria sacode saco polietilieno ou polipropileno

transparente termossoldado embalada individualmente segundaria acondicionadas em

bascaquetas.

74732 LARANJA . 40000,000 QUILO       3,200 128000,00

Especificação : conforme 1 observaçao embalagem tipo rede acondicionado em basqueta de 20kgs

73054 LIMÃO TAITI 4000,000 QUILO       3,500 14000,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas de 20

kg

74734 MACAXEIRA . 1000,000 QUILO       3,000 3000,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo rede acondicionadeo em basqueta de

20kgs

74736 MAMÃO . 40000,000 QUILO       4,500 180000,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo rede acondicionadoem basqueta de 20

kgs

72977 MILHO VERDE 4000,000 QUILO       12,500 50000,00
Especificação : Ingredientes: milho, água, e sal, sem conservantes. Embalagem longa vida, deve

estar intacta, resistente, vedada hermeticamente, com peso líquido de 280g. Prazo de validade

mínimo 02 anos a contar a partir da data de entrega.

74738 MELANCIA . 40000,000 QUILO       2,500 100000,00

Especificação : conforme a observação 1 acondicionadas em basquetas.

74739 MELÃO . 40000,000 QUILO       8,500 340000,00
Especificação : DE 1° QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER TERRA, SUJIDADES OU CORPOS

ESTRANHOS ADERENTES A CASCA. ISENTA DE PARASITAS E LARVAS.

ACONDICIONADAS EM BASQUETAS DE 20 KG.

74877 OVO IN NATURAL MEDIO CUBA C/ 30 UNIDADE 5000,000 CAIXA       22,500 112500,00
Especificação : ovos de gtalinha tipo extra ,classe A , peso minimo 50g e unidade de 600g gramas

por duzia limpos sem trincar, sem odor caracteristico.

73069 PÃO CASEIRO 30000,000 QUILO       15,500 465000,00
Especificação : Peso unitário do produto cada pão devera pesar 50 g. e apresentar tamanho formato 

uniforme Primaria; saco de polietileno ou polipropileno transparente , atóxico, resistente

termossoldado, com capacidade para 4 ou 5 unidades. Secundaria; caixas de papelão reforçada

com capacidade para até 10 pacotes com até 8 unidades

73070 PEPINO 1000,000 QUILO       5,500 5500,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas de 20

kg Validade não inferior a 30 dias

74744 PIMENTÃO . 1000,000 QUILO       8,200 8200,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagemtipo rede acondicionardo em basqueta de

20kg.

74649 PIMENTINHA VERDE TEMPERO 1000,000 QUILO       8,500 8500,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo rede acondicionadaem basqueta de 20

kg

71741 POLPA DE ABACAXI PASTEURIZADA 1KG 10000,000 PACOTE      8,500 85000,00
Especificação : polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios , congelados e emj

embalagem de 1kg BENS DE CONSUMO

71742 POLPA DE ACEROLA PASTEURIZADA 1KG 10000,000 PACOTE      9,000 90000,00
Especificação : polpa de fruta seguindo todos os padões de higienicos e sanitarios , congelada e em

embalagem de um litro BENS DE CONSUMO

73075 POLPA DE CAJU 10000,000 QUILO       9,000 90000,00
Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

73077 POLPA DE GOIABA 10000,000 QUILO       9,000 90000,00
Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

73078 POLPA DE MARACUJÁ 10000,000 QUILO       9,000 90000,00
Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

74755 REPOLHO . 5000,000 QUILO       9,500 47500,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo de rede acondicionado em basquetas de

20kg

73081 TANGERINA 30000,000 QUILO       2,500 75000,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de

20 kg

73083 TOMATE 5000,000 QUILO       8,500 42500,00
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Especificação : Fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de

maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme, brilho .sabor e

aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas,

resíduos de defensivos agrícolas Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de 20 kg

74756 QUIABO . 1000,000 QUILO       7,000 7000,00

Especificação : conforme a observação 1 embalagem de rede condicionado em basqueta de 20kg

73086 MAXIXE 1000,000 QUILO       7,000 7000,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de

20 kg

73159 PITAIA 4000,000 QUILO       12,500 50000,00

Especificação : Fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de

maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme, brilho .sabor e

aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas,

resíduos de defensivos agrícolas. Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de 20 kg

Total : 2965650,00

Condições de pagamento :

Prazo de entrega :

Validade da proposta :   dias.

Valor por extenso :

Data :

________________________________________

carimbo e assinatura
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VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$

74713 ABOBORA EM QUILO 6000,000 QUILO       3,000 18000,00
Especificação : de 1º qualidade, não devem conter terra, sujidades ou corpos estrnhos aderentes a

casca.inseta de parasitas e larvras.embalagem tipo rede até 05 kg,acondicionado de basquetas de

ate 10kgs

73022 ABACAXI. 8000,000 QUILO       4,000 32000,00
Especificação : Tipo perola com 70% de maturação, sem danificações físicas, casca integra, com

características Embalagem tipo rede até 05 kg, acondicionadas de basquetas de até 10 kg Não

inferior a 30 dias

73023 AÇAI 8000,000 LITRO       80,000 640000,00

Especificação : Polpa de fruta , seguindo todos os padrões higienicos e sanitários, congelada em

embalagem de 01litro Primaria; saco de polietileno ou polipropileno transparente , atóxico,

resistente, embalada em 01 litro. Secundaria acondicionadas em basquetas

91528 ALÇAFRÃO 1000,000 QUILO       13,800 13800,00
Especificação : corante de boa qualidade constituido pela mistura dev açafrão de terra e gengebri

dourado, em pó,cor,,cheiro e sabor próprios. embalagem de ate 250g/500g

73026 ALFACE. 600,000 QUILO       14,800 8880,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem de 500 g, acondicionado ssecundario proprio

Validade não inferior a 180 dias

74626 BANANA DE PRIMEIRA 10000,000 QUILO       6,800 68000,00
Especificação : confoirme a observação 1 embalagem tipo de rede acondicionadas em basquetas

de ate 20kg

73031 BATATA DOCE 800,000 QUILO       6,500 5200,00
Especificação : Conforme a observação 2 Acondicionadas em saco plásticos ou caixas plásticas

,polpa macia sem perfurações ou pontos pretos, cascas sem cortes ou perfurações e tamanho

médio por raiz de 20 kg

73034 CARIRU 500,000 QUILO       6,800 3400,00
Especificação : Conforme a observação 1 Primaria; saco de polietileno ou polipropileno

transparente , atóxico, resistente termossoldado embalada individualmente Secundaria

acondicionadas em basquetas

73037 CEBOLINHA 800,000 QUILO       24,500 19600,00
Especificação : Conforme a observação 1 Primaria; saco de polietileno ou polipropileno

transparente , atóxico, resistente termossoldado embalada individualmente Secundaria

acondicionadas em basquetas

73042 CHEIRO VERDE. 3000,000 QUILO       18,800 56400,00
Especificação : Conforme a observação 1 Primaria; saco de polietileno ou polipropileno

transparente , atóxico, resistente termossoldado embalada individualmente Secundaria

acondicionadas em basquetas

91529 CHICÓRIA 600,000 QUILO       24,800 14880,00

Especificação : conforme a observação 1 primeira saco de poliestileno ou polipropileno transparente

,atóxico, resistente termossoldado embalada segundaria acondicionadas em basquetas.

73045 COLORÍFICO 1000,000 QUILO       12,800 12800,00
Especificação : Corante de boa qualidade, constituído pela mistura de fubá, mandioca com urucum

em pó fino, cor, cheiro e sabor próprios Embalagem de até 250 g / 500 g

76373 COUVE. 1000,000 QUILO       19,800 19800,00

Especificação : conforne a observação 1 primaria saco de polietileno ou polipropileno transparente

atoxico resistente termossoldado embalada individualsegundaria acoondicionados em basquetas

71592 FARINHA DE MANDIOCA 10000,000 QUILO       5,800 58000,00
Especificação : de 1 qualidade embalagem plastica de 01 kg acondicionado em fardo plastico

transparente de 30 kgs

          BAIRRO :    CIDADE : Aurora do Pará - PA

          RG : 3942811  PC-PA

          CPF : 428.688.582-87

O município de Aurora do Pará, 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 licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, 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 município de Aurora do Pará.

          Aurora do Pará, 01 de Fevereiro de 2022

										------------------------------------------------------------

										MARIA KEILIANE BARBOSA DE SOUSA

										Responsável

          NOME: MARIA KEILIANE BARBOSA DE SOUSA                             

PROPONENTE : 

          NOME: JOSE ALVES DE SOUSA                                         

          ENDEREÇO : TRAV. KM 57, VILA NOVA  

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220201002

Prefeitura Municipal de Aurora do Pará            

RESPONSÁVEL : 
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73049 FARINHA DE TAPIOCA 7000,000 QUILO       14,200 99400,00
Especificação : 1 ª qualidade Embalagem plástica de 01 kg ,acondicionado em fardo plásticos

transparentes de até 30 kg Não inferior a 30 dias, e ter ido embalada no máximo 03 dias antes da

entrega no deposito

73050 FEIJÃO CAUPI 7000,000 QUILO       13,200 92400,00
Especificação : Características : aspectos de grãos, cor, odor característico da espécie, ausência de

sujidade, parasitas e larvas Embalagem primaria: saco atóxico, incolor, transparente,

termossoldado, resistente com capacidade para 1 kg. Secundaria ; fardo plástico atoxico, incolor,

termossoldado, ou lacrado com fita adesiva, resistente com capacidade para até 30 kg Validade

mínima de 06 meses a contar a data da entrega

73051 GOIABA 800,000 QUILO       4,200 3360,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas de 20

kg

73052 IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE MORANGO 10000,000 QUILO       22,800 228000,00
Especificação : Leite integral pasteurizado, acondicionado de polpa de morango homogeneizado e

envasado Primaria ;envasado em garrafas de 200 g e 900 g. secundarias; empacotados com 06 a

12 unidades Validade mínima 30 dias

91530 JAMBÚ  KG 1000,000 QUILO       16,800 16800,00
Especificação : conforme a observação 1 primaria sacode saco polietilieno ou polipropileno

transparente termossoldado embalada individualmente segundaria acondicionadas em

bascaquetas.

74732 LARANJA . 40000,000 QUILO       3,500 140000,00

Especificação : conforme 1 observaçao embalagem tipo rede acondicionado em basqueta de 20kgs

73054 LIMÃO TAITI 4000,000 QUILO       3,800 15200,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas de 20

kg

74734 MACAXEIRA . 1000,000 QUILO       3,200 3200,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo rede acondicionadeo em basqueta de

20kgs

74736 MAMÃO . 40000,000 QUILO       4,800 192000,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo rede acondicionadoem basqueta de 20

kgs

72977 MILHO VERDE 4000,000 QUILO       12,800 51200,00
Especificação : Ingredientes: milho, água, e sal, sem conservantes. Embalagem longa vida, deve

estar intacta, resistente, vedada hermeticamente, com peso líquido de 280g. Prazo de validade

mínimo 02 anos a contar a partir da data de entrega.

74738 MELANCIA . 40000,000 QUILO       2,800 112000,00

Especificação : conforme a observação 1 acondicionadas em basquetas.

74739 MELÃO . 40000,000 QUILO       8,800 352000,00
Especificação : DE 1° QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER TERRA, SUJIDADES OU CORPOS

ESTRANHOS ADERENTES A CASCA. ISENTA DE PARASITAS E LARVAS.

ACONDICIONADAS EM BASQUETAS DE 20 KG.

74877 OVO IN NATURAL MEDIO CUBA C/ 30 UNIDADE 5000,000 CAIXA       25,500 127500,00
Especificação : ovos de gtalinha tipo extra ,classe A , peso minimo 50g e unidade de 600g gramas

por duzia limpos sem trincar, sem odor caracteristico.

73069 PÃO CASEIRO 30000,000 QUILO       15,800 474000,00
Especificação : Peso unitário do produto cada pão devera pesar 50 g. e apresentar tamanho formato 

uniforme Primaria; saco de polietileno ou polipropileno transparente , atóxico, resistente

termossoldado, com capacidade para 4 ou 5 unidades. Secundaria; caixas de papelão reforçada

com capacidade para até 10 pacotes com até 8 unidades

73070 PEPINO 1000,000 QUILO       5,800 5800,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas de 20

kg Validade não inferior a 30 dias

74744 PIMENTÃO . 1000,000 QUILO       8,000 8000,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagemtipo rede acondicionardo em basqueta de

20kg.

74649 PIMENTINHA VERDE TEMPERO 1000,000 QUILO       8,800 8800,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo rede acondicionadaem basqueta de 20

kg

71741 POLPA DE ABACAXI PASTEURIZADA 1KG 10000,000 PACOTE      8,800 88000,00
Especificação : polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios , congelados e emj

embalagem de 1kg BENS DE CONSUMO

71742 POLPA DE ACEROLA PASTEURIZADA 1KG 10000,000 PACOTE      9,200 92000,00
Especificação : polpa de fruta seguindo todos os padões de higienicos e sanitarios , congelada e em

embalagem de um litro BENS DE CONSUMO

73075 POLPA DE CAJU 10000,000 QUILO       9,200 92000,00
Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

73077 POLPA DE GOIABA 10000,000 QUILO       9,200 92000,00
Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

73078 POLPA DE MARACUJÁ 10000,000 QUILO       9,200 92000,00
Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

74755 REPOLHO . 5000,000 QUILO       9,800 49000,00
Especificação : conforme a observação 1 embalagem tipo de rede acondicionado em basquetas de

20kg

73081 TANGERINA 30000,000 QUILO       2,800 84000,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de

20 kg

73083 TOMATE 5000,000 QUILO       8,800 44000,00

Página 2



Planilha1

Especificação : Fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de

maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme, brilho .sabor e

aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas,

resíduos de defensivos agrícolas Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de 20 kg

74756 QUIABO . 1000,000 QUILO       7,200 7200,00

Especificação : conforme a observação 1 embalagem de rede condicionado em basqueta de 20kg

73086 MAXIXE 1000,000 QUILO       7,200 7200,00
Especificação : Conforme a observação 1 Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de

20 kg

73159 PITAIA 4000,000 QUILO       12,800 51200,00

Especificação : Fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de

maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme, brilho .sabor e

aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas,

resíduos de defensivos agrícolas. Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas de 20 kg

Total : 3599020,00

Condições de pagamento :

Prazo de entrega :

Validade da proposta :   dias.

Valor por extenso :

Data :

________________________________________

carimbo e assinatura
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