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PREÇO MÉDIO DE MERCADO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2020 
 

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

 Superm. 

Campeiro  

 A. Maria 

& Maria  

 Dist. 

Pantoja  

 C G da 

Silva Jung 

& CIA  

 

Primavera 

Superm.  
 

 SOMA   MÉDIA  

01 

Açúcar Cristal, acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de fermentação, sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho. Apresentando cor, odor e sabor característicos. 

Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega.  

PACOTE     
1 KG 

101.600 3,08 313.334,40 
 

2,89 2,75 3,49 2,99 3,30 
 

15,42 3,08 

02 

Arroz Branco tipo 1, agulhinha acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 

entrega. 

PACOTE     
1 KG 

110.797 3,57 395.268,30 
 

3,29 3,69 4,50 3,49 3,80 
 

14,27 3,57 

03 

Biscoito Salgado - tipo Cream-Cracker, de textura crocante, 

com odor, sabor e cor característicos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de 

dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses, a contar da data de entrega. 

PACOTE 

400G 
98.022 3,63 356.064,92 

 
3,29 3,75 4,50 3,29 4,20 

 
14,53 3,63 

04 

Feijão tipo 1, carioca, acondicionado em embalagem resistente 

de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega 

KG 100.512 8,41 845.054,64 
 

8,89 8,75 10,80 6,99 9,00 
 

33,63 8,41 

5 

Leite integral, em pó para diluição, à base de leite de vaca, 
utilizado para lactentes sadios, acondicionado em embalagem 

de polietileno atóxico, contendo 200g, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 

12 (doze) meses a contar da data de entrega 

PACOTE 

200G 
109.177 4,84 528.689,62 

 
4,59 4,99 6,97 4,69 5,10 

 
19,37 4,84 

006 

Macarrão, do tipo espaguete, com ovos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, 

contendo 500g ou 01 kg, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

PACOTE 

500G 
89.379 2,51 224.117,84 

 
2,79 1,75 4,56 2,99 2,50 

 
10,03 2,51 
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data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses 

a contar da data de entrega. 

07 

Milharina, flocos de milho pré-cozidos, limpo, isento de 

matéria terrosa e parasita. Não podendo apresentar umidade, 

fermentação ou ranço. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, contendo 500g, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de entrega. 

PACOTE 

500G 
100.185 1,80 179.999,05 

 
2,09 2,49 2,49 1,70 1,60 

 
5,39 1,80 

08 

Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica resistente 

transparente, ou lata contendo 900 ml, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 

12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

GARRAFA 

900ML 
99.393 5,11 507.649,75 

 
4,79 5,25 6,90 4,99 5,40 

 
20,43 5,11 

09 

Sal marinho iodado refinado, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de 
entrega. 

PACOTE 

1KG 
7.987 0,92 7.374,66 

 
0,89 0,89 1,99 0,99 1,45 

 
2,77 0,92 

     
3.357.936,31 

          

Em atenção aos PBS n° 024/2020 – FME, objetivando a instrução do presente processo informamos que foram realizadas consultas no mercado local sobre os preços acima 

mencionados para o objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO, estimando o montante em R$: 3.357.936,31 (Três Milhões Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Novecentos e Trinsta 

e Seis Reais e Trinta e Um Centavos). Considerando que descartamos os valores que estão em destaque na cor amarela, por consideramos muito acima das demais cotações, 

portanto a médio foi extraída das demais cotações. 

 

 

Altamira/PA, 29 de julho de 2020. 

 

 

 

 

JOSÉ JORGE DE FARIAS 

Pregoeiro – Portaria n°. 759/2020 
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