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PREÇO MÉDIO DE MERCADO- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2020 
 

ITEM 
GÊNERO ALIMENTÍCIO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
QUANTIDADE V. UNT V.TOTAL 

 
NOSSA 

HORTA 

ALTAMI

RA 

CARNES 

PRIMA

VERA 

PEG 

PAG  
SOMA MÉDIA 

01 

Azeite de dendê, envasado em garrafa 

plástica resistente transparente, contendo 200 

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. 

Frasco  

200ml 
11.044 3,51 38.764,44 

 
3,25 4,99 - 2,30 

 
10,54 3,51 

02 

Biscoito doce sem lactose - tipo Maria ou 

Maisena,  INSENTO DE LACTOSE, de 

sabor, cor e odor característicos, textura 

crocante, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente 

de dupla face, contendo 400g, 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 
130 4,65 604,50 

 
4,49 - 4,80 - 

 
9,29 4,65 

03 

Carne Bovina com osso tipo paleta 

congelada, proveniente de animais, sadios, 

abatidos sob inspeção veterinária, devendo 

apresentar coloração vermelho-vivo, odor 

característico e aspecto próprio não 

amolecida e nem pegajosa. Isento de: 

vestígios de descongelamento, excesso de 

gordura, coloração arroxeada, acinzentada e 

Kg 23.033 14,94 344.113,02 
 

14,99 14,99 15,80 13,99 
 

59,77 14,94 
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esverdeada, odor forte e desagradável, 

parasitas, sujidades, larvas e qualquer 

substância contaminante. Acondicionado em 

embalagem atóxica, transparente e resistente, 

peso líquido de 1kgou 2 kg, contendo na 

embalagem a identificação do produto, peso 

e data de embalagem. 

04 

Carne bovina em conserva, obtida a partir de 

carnes bovinas cortadas em cubos, isentas de 

peles, veias, cartilagens, intestinos, tendões 

ou fragmentos de ossos e outros tecidos 

inferiores, sendo submetido a processo 

tecnológico adequado. O produto deve ser 

acondicionado em embalagem de lata 

aluminizada de 320g, 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. 

Lata    

320g 
2.934 13,49 39.579,66 

 
4,49 16,99 - 5,49 

 
26,97 13,49 

05 

Carne Bovina Moída tipo musculo ou patinho 

congelada, proveniente de animais, sadios, 

abatidos sob inspeção veterinária, devendo 

apresentar coloração vermelho-vivo, odor 

característico e aspecto próprio não 

amolecida e nem pegajosa. Isento de: 

vestígios de descongelamento, excesso de 

gordura, cartilagem, coloração arroxeada, 

acinzentada e esverdeada, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, larvas e 

qualquer substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem atóxica, 

Kg 22.474 17,19 386.328,06 
 

13,99 16,99 15,80 21,99 
 

68,77 17,19 
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transparente e resistente, peso líquido de 

1kgou 2 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso e data de 

embalagem. 

06 

Carne Bovina em cubos tipo musculo 

congelada, proveniente de animais sadios, 

abatidos sob inspeção veterinária, devendo 

apresentar coloração vermelho-vivo, odor 

característico e aspecto próprio não 

amolecida e nem pegajosa. Isenta de: excesso 

de gordura, cartilagem, coloração arroxeada, 

acinzentada e esverdeada, vestígios de 

descongelamento, odor forte e desagradável, 

parasitas, sujidades, larvas e qualquer 

substância contaminante. Acondicionada em 

embalagem atóxica, transparente e resistente, 

peso líquido de 1kgou 2 kg, contendo na 

embalagem a identificação do produto, peso 

e data de embalagem. 

Kg 3.761 15,46 58.145,06 
 

15,99 16,90 - 13,49 
 

46,38 15,46 

07 

Carne Salgada pacote com 1 kg. Preparado 

com Carne bovina ponta de agulha de boa 

qualidade salgada, curada, seca, de 

consistência firme, com cor, cheiro e sabor 

próprios, isento de sujidades, parasitas e 

materiais estranhos, embalada à vácuo, em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos, não violados, resistentes e que 

garantam a integridade do produto até o 

momento do consumo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

Pacote 

1kg 
2.596 18,74 48.649,04 

 
- 21,99 - 15,49 

 
37,48 18,74 
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apresentar validade mínima de 90 dias a 

partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

08 

Cebola branca, fresca, extra, com as 

extremidades firmes, cor brilhante, haste bem 

seca. Isento de broto, enfermidades, lesões de 

origem física, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas. 

Kg 17.958 5,01 89.969,58 
 

6,25 4,99 3,73 5,59 
 

25,06 5,01 

09 

Feijão tipo 1, branco, 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 2.241 6,99 15.664,59 
 

6,99 6,99 - - 
 

13,98 6,99 

10 

Frango, limpo, não temperado, congelado, 

proveniente de aves sadias, abatidas sob 

inspeção veterinária, apresentando cor e odor 

característicos. Isento de: vestígio de 

descongelamento, cor esverdeada, odor forte 

e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e 

qualquer substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem de polietileno 

atóxica, resistente, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos 

oficiais e selo de inspeção do órgão 

competente e data de embalagem. Validade 

mínima de 06 (seis) meses, a contar da data 

Kg 38.842 7,32 284.323,44 
 

7,99 7,99 - 5,99 
 

21,97 7,32 
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de entrega 

11 

Leite integral UHT (sem adição de açúcar e 

com menos de 5,5g de gordura saturada em 

100g do produto), cor, aroma e odor 

característico, não rançoso, acondicionado 

em embalagem de papelão tipo longa vida, 

contendo 1 l, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. O produto deverá 

possuir selo de inspeção do órgão 

competente. Validade mínima de 06 (seis) 

meses a contar da data de entrega. 

Litro 20.544 3,99 81.970,56 
 

4,49 - 3,50 3,99 
 

11,98 3,99 

12 

Maçã nacional in natura extra, sem 

apresentar avarias de casca, procedente de 

espécie genuína e sãs, fresca, com grau de 

maturação adequado para o consumo, sem 

apresentar avarias de casca. 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 

Kg 4.701 8,78 41.274,78 
 

9,25 - 8,09 9,49 
 

35,13 8,78 

13 

Milho branco, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente, 

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 
940 3,15 2.961,00 

 
2,99 - 3,25 3,25 

 
12,59 3,15 

14 
Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa 

plástica resistente transparente, ou lata 

Garraf

a 
10.398 5,14 53.445,72 

 
5,75 5,49 4,35 4,99 

 
25,68 5,14 
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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. 

900ml 

15 

Repolho in natura extra, fresco, firme, odor 

característico. 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 

Kg 940 4,74 4.455,60 
 

6,49 - 3,80 4,75 
 

18,94 4,74 

16 

Tapioca granulada, tipo farinha de tapioca, 

isenta de matéria terrosa e parasita. Não 

podendo apresentar umidade, fermentação ou 

ranço. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, contendo  200g, 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 

200g 
11.403 4,57 52.111,71 

 
5,75 - - 3,39 

 
9,14 4,57 

 

Em atenção aos PBS n° 018/2020 – 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 PRESENCIAL, estimando o montante em R$: 1.542.360,76 (Hum Milhão e Quinhentos e Quarenta e Dois Mil e Trezentos e 

Sessenta Reais e Setenta e Seis 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, 08 de abril de 2020. 

 

 

 

JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA 

Pregoeiro – Portaria n°. 1796/2019 
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