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PREÇO MÉDIO DE MERCADO- CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2020 

 

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO QTD/UND  V. UNIT   V. TOTAL  

 

 

Aprucapefi  

 Nossa 

Horta  

 Mercado 

Municipal  

 

 SOMA   MÉDIA  

01 

Alface crespa de primeira, extra, coloração verde, frescos, folhas firmes, 

limpas e brilhantes e separados em maços padronizados, procedente de 

espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de origem físicas, mecânica ou 

biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

               

4.393  
KG        12,33        54.165,69  

 

            

15,00  

           

12,00  

           

10,00  

 

            

37,00  
          12,33  

02 

Cheiro verde extra, fresco, com coloração verde escuro, separados em maços 

padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

          

4.217,18  
KG        16,75        70.637,77  

 

            

17,00  

           

27,00  

           

16,50  

 

            

33,50  
          16,75  

03 

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com coloração verde escuro, separados 

em maços padronizados, proceder de espécies genuínas e sãs, isento de lesões 

de origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

               

2.830  
KG        13,17        37.271,10  

 

            

17,00  

           

10,50  

           

12,00  

 

            

39,50  
          13,17  

04 

Inhame, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, procedente de espécies 

genuínos e sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução e maturação, polpa 

íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. - in natura, tenro (macio), 

graúdo, procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

               

2.507  
KG          6,92        17.348,44  

 

              

8,50  

             

7,25  

             

5,00  

 

            

20,75  
            6,92  

05 

Tomate longa vida extra AA, in natura, procedente de espécies genuínas e 

sãs, frescas, polpa íntegra e firme, coloração uniforme, casca lisa e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

               

6.746  
KG          6,33        42.702,18  

 

              

7,00  

             

4,99  

             

7,00  

 

            

18,99  
            6,33  

     
    222.125,18  
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Em atenção ao PBS nº. 020/2020-FME, objetivando a instrução do presente processo informamos que os preços constantes nesta planilha foram obtidos 

no mercado local, Indígena e Agricultura Familiar Rural, para o objeto desta CHAMADA PÚBLICA, estimando o montante em R$: 222.125,18 

(Duzentos e Vinte e Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Dezoito Centavos), considerando que descartamos o valor que está em destaque na cor 

amarela, por consideramos muito acima das demais cotações, portanto a médio foi extraída das demais cotações. 
 

 

Altamira/PA, 08 de abril de 2020. 

 

 

 

JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA 
Presidente da CPL – Portaria n°. 1795/2019 
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