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PREÇO MÉDIO DE MERCADO- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020 
 

PREGÃO 
  

            

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE V. UNT V.TOTAL 
 

PANTOJA 
O S DE 

OLIVE 
Esplanada 

LAT. SÃO 

FRAN 
Primavera 

STA 

LUZIA 
Milênio Campeiro 

 
SOMA MÉDIA 

01 

Achocolatado em pó solúvel, preparado com 

ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua 
formulação, com sabor, cor e odor característicos, 

contendo 400g, acondicionado em embalagem de 

polietileno atóxico ou embalagem aluminizada, 
com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) 

meses a contar da data de entrega  

48.805 PCT 3,94 192.291,70 
       

3,99 3,89 
 

7,88 3,94 

02 

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.  

42.085 PCT 2,32 97.637,20 
       

2,25 2,39 
 

4,64 2,32 

03 

Alho nacional extra, os dentes devem estar bem 

definidos, limpos, firmes, s/ manchas e livre de 
broto. 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. 

3.591 KG 21,10 75.770,10 
     

22,80 
 

19,50 20,99 
 

63,29 21,10 

04 

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. 

40.508 PCT 4,06 164.462,48 
 

5,09 
   

3,95 
 

4,20 2,99 
 

16,23 4,06 

05 

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. 

11.044 FRASCOS 2,65 29.266,60 
       

2,65 2,65 
 

5,30 2,65 
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06 

Batata inglesa, in natura, extra AA, com a polpa 
intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, 

procedente de espécies genuínas e sãs, fresco. 
Isento de matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem 

manchas esverdeadas e livre de broto. 

3.761 KG 2,75 10.342,75 
       

2,50 2,99 
 

5,49 2,75 

07 

Bebida láctea sabor morango, enriquecida com 

vitaminas e minerais. refrigerado, mistura 

homogênea, isento de estofamento, mofo, sem 
precipitação, acondicionado em embalagem de 

polietileno resistente, atóxico, contendo 01 litro. 

Contendo na embalagem a identificação do 
produto, marca do fabricante, validade, data de 

embalagem, peso líquido e selo de inspeção do 

órgão competente. Validade mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias a contar da data da entrega 

9.402 LITROS 8,35 78.506,70 
      

8,35 
   

8,35 8,35 

08 

Biscoito Doce - tipo Maria ou Maisena, 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, l39arvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da 

data de entrega. 

16.159 PCT 4,43 71.584,37 
     

3,80 
 

4,90 4,59 
 

13,29 4,43 

09 

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. 

130 PCT 4,70 611,00 
     

4,80 
  

4,59 
 

9,39 4,70 

10 

Biscoito Doce - tipo rosca, 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, 

2.351 PCT 5,59 13.142,09 
 

7,82 
   

4,40 
 

4,99 5,15 
 

22,36 5,59 
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parasitas, larvas e material estranho. Validade 
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

entrega. 

11 

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. 

71.029 PCT 3,60 255.704,40 
     

3,83 
 

3,49 3,49 
 

10,81 3,60 

12 

Biscoito salgado sem lactose – sabor Gergelim, tipo 

Cream-Cracker, INSENTO DE LACTOSE, 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. 

107 PCT 5,10 545,70 
     

4,40 
 

7,20 3,69 
 

15,29 5,10 

13 

Café em pó tipo 1, tradicional, torrado e moído, 
com certificado de selo de pureza ABIC, 

acondicionado em embalagem de polietileno 
resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 

gramas, certificado com selo de pureza ABIC, 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. 

2.419 PCT 4,13 9.990,47 
     

4,72 
 

3,99 3,69 
 

12,40 4,13 

14 

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 esverdeada, 

odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, 
larvas e qualquer substância contaminante. 

23.033 KG 14,62 336.742,46 
  

14,80 
  

15,80 
 

14,90 12,99 
 

58,49 14,62 
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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. 

15 

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. 

2.934 LATAS 5,40 15.843,60 
       

5,40 
  

5,40 5,40 

16 

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, transparente e resistente, peso 

líquido de 1kgou 2 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso e data de 

embalagem. 

22.474 KG 14,14 317.782,36 
  

15,50 
  

15,80 
 

12,95 12,29 
 

56,54 14,14 

17 

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. 

3.761 KG 12,95 48.704,95 
       

12,95 
  

12,95 12,95 
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18 

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 
apresentar validade mínima de 90 dias a partir da 

data de entrega na unidade requisitante. 

2.596 KG 19,35 50.232,60 
       

17,90 20,79 
 

38,69 19,35 

19 

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. 

17.958 KG 2,94 52.796,52 
     

3,73 
 

2,40 2,69 
 

8,82 2,94 

20 

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-vivo, 

procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, 
firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca. Isento 

de brotos, lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

1.880 KG 1,92 3.609,60 
       

1,95 1,89 
 

3,84 1,92 

21 

Charque Bovino Dianteiro, sadio, devendo 
apresentar coloração vermelho-vivo, odor 

característico. Isento de: coloração arroxeada, 

acinzentada e esverdeada, vestígios de 
descongelamento, odor forte e desagradável, 

parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância 

contaminante. Acondicionado em embalagem de 

polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente 

e resistente, peso líquido de 01 a 05 kg, 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 de entrega. 

1.882 KG 26,75 50.343,50 
  

27,00 
     

26,50 
 

53,50 26,75 

22 

Extrato de tomate, Embalagem integra de 340g, na 

embalagem deverá constar data da fabricação data 

de validade e número do lote do produto. O extrato 
de tomate deve ser preparado com frutos maduros, 

24.543 PCT 1,98 48.595,14 
     

3,25 
 

1,25 1,45 
 

5,95 1,98 
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escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É tolerada a 
adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de 

sódio. O produto deve estar isento de fermentações 
e não indicar processamento defeituoso. Validade 

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

entrega. 

23 

Farinha de Trigo Especial ou de Primeira, fabricada 
a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de 

matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de 

conservação. Não podendo estar úmida fermentada 
ou rançosa. Acondicionada em embalagem 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. 

7.435 PCT 3,75 27.881,25 
     

4,58 
 

3,49 3,19 
 

11,26 3,75 

24 

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. 

2.241 KG 4,52 10.129,32 
       

4,75 4,29 
 

9,04 4,52 

25 

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 

17.302 KG 6,05 104.677,10 
     

6,25 
 

6,50 5,39 
 

18,14 6,05 

26 

Fórmula infantil para lactentes até o sexto mês de 
vida, em pó para diluição, à base de leite de vaca, 

utilizado para lactentes sadios, conforme RDC nº. 

43, de 19/09/2011 - ANVISA, acondicionado em 
embalagem de lata aluminizada ou embalagem de 

polietileno atóxico, contendo 400g, 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 

5.250 LATAS 11,97 62.842,50 
       

11,95 11,99 
 

23,94 11,97 
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27 

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 de entrega 

38.842 KG 7,73 300.248,66 
  

7,50 
    

7,80 7,89 
 

23,19 7,73 

28 

Leite de coco - produto obtido de leite de coco, 

pasteurizado e homogeneizado.  Textura liquida, 

cor, aroma e odor característicos, não rançoso, 
acondicionado em embalagem adequada, 200 ml, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 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 

15.937 FRASCOS 2,78 44.304,86 
     

2,05 
 

3,65 2,65 
 

8,35 2,78 

29 

Leite de vaca pasteurizado, cor, aroma e odor 

característicos, não rançoso, acondicionado em 
embalagem adequada, contendo 1 l, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. Validade 

mínima de 07 (sete) dias a contar da data de 
entrega.  

199.022 LITROS 3,30 656.772,60 
    

3,35 3,40 
  

3,15 
 

9,90 3,30 

30 

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 

25.473 PCT 4,23 107.750,79 
     

4,90 
 

3,90 3,89 
 

12,69 4,23 

31 

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 

20.544 LITROS 3,61 74.163,84 
     

3,50 
 

3,95 3,39 
 

10,84 3,61 



 

 Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.263.116/0001-37 

Rua Otaviano Santos, 2288 – Bairro Sudam I 

Fone Fax (93) 3515 3929 
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

   

 
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. 

32 

Leite zero lactose  UHT, para dietas com restrição 

de lactose, 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. 

369 LITROS 4,61 1.701,09 
     

4,70 
 

4,65 4,49 
 

13,84 4,61 

33 

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 

4.701 KG 7,15 33.612,15 
     

8,09 
 

6,20 7,15 
 

21,44 7,15 

34 

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, 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. 

38.366 PCT 2,21 84.788,86 
     

2,35 
 

1,99 2,29 
 

6,63 2,21 

35 

Margarina com sal, com 80% de teor de gordura, 
refrigerado, não rançoso, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno, contendo 

500g. Contendo na embalagem a identificação do 
produto, marca do fabricante, validade, data de 

embalagem, peso líquido e selo de inspeção do 

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

11.859 POTES 4,05 48.028,95 
     

5,90 
 

3,25 2,99 
 

12,14 4,05 

36 

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 

29.780 PCT 1,61 47.945,80 
     

2,40 
 

1,25 1,19 
 

4,84 1,61 
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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. 

37 

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. 

940 PCT 2,58 2.425,20 
     

3,25 
 

1,95 2,55 
 

7,75 2,58 

38 

Mistura de cereais para alimentação infantil para 
lactentes até o sexto mês de vida, em pó sabor  de 

flocos de trigo, milho e arroz, utilizado para 

lactentes sadios. Acondicionada em embalagem de 
polietileno atóxico, contendo 230g, 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. 

3.652 PCT 4,45 16.251,40 
       

4,90 3,99 
 

8,89 4,45 

39 

Mistura de cereais para alimentação infantil para 

lactentes até o sexto mês de vida, em pó sabor 
arroz, acondicionada em embalagem de lata 

aluminizada, contendo 400g, 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. 

3.150 LATAS 6,35 20.002,50 
       

6,30 6,39 
 

12,69 6,35 

40 

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. 

10.398 Garrafas 3,98 41.384,04 
     

4,35 
 

3,79 3,79 
 

11,93 3,98 

41 

Ovo branco de galinha, produto fresco de ave 

galinácea, tipo grande (50g), íntegro, tamanho 

uniforme e cor branca, proveniente de avicultor 
com inspeção oficial, cor, odor e sabor 

característico, casca lisa, pouco porosa, sem 

manchas ou sujidades, sem rachaduras, isento de 
podridão e fungos. A gema deve se apresentar 

translúcida, firme, consistente, livre de defeito, 

ocupando a parte central do ovo e sem germe 
desenvolvido. A clara deve se apresentar 

261.580 UNI 0,52 136.021,60 
     

0,70 
 

0,40 0,45 
 

1,55 0,52 
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transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem 
manchas ou turvação e intactas. Acondicionado em 

embalagem resistente de papelão, plástico ou 
isopor. Contendo na embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, validade, data de 

embalagem, peso líquido e selo de inspeção do 

órgão competente. Validade mínima de 20 dias a 

contar no ato da entrega. 

42 

Pão doce, tipo hot dog, peso de 50g cada unidade, 

do tipo brioche, preparado a partir de matérias-
primas sãs, de primeira qualidade, isentas de 

matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de 

conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal 
cozido, com odor e sabor desagradável, presença de 

fungos e não será permitida a adição de farelos e de 

corantes de qualquer natureza em sua confecção. 
Isento de parasita, sujidades, larvas e material 

estranho. Acondicionado em embalagem de 

polietileno resistente e atóxico com 10 unidades 
cada. Contendo na embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade, 

data de embalagem, peso líquido. Validade mínima 
de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega. 

46.048 KG 9,60 442.060,80 
   

10,20 
    

8,99 
 

19,19 9,60 

43 

Proteína texturizada de soja, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico, 
contendo 400 g, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Isenta de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 6 meses a contar da data de 

entrega. 

27.715 PCT 4,80 133.032,00 
     

4,80 
    

4,80 4,80 

44 

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 

940 KG 3,52 3.308,80 
     

3,80 
 

3,50 3,25 
 

10,55 3,52 

45 

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. 

3.760 PCT 0,95 3.572,00 
     

1,20 
 

0,95 0,69 
 

2,84 0,95 
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46 

Salsicha em lata tipo Viena, obtida a partir de 
carnes me mecanicamente separadas de aves, carne 

bovina e proteína de soja, sendo submetido a 
processo tecnológico adequado. O produto deve ser 

acondicionado em embalagem de lata aluminizada 

de 180 g, 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. 

6.195 LATAS 2,78 17.222,10 
     

3,00 
 

2,65 2,69 
 

8,34 2,78 

47 

Suco concentrado, sabor caju, envasado em garrafa 

de polietileno atóxica resistente transparente, 
contendo 500 ml, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Validade 
mínima de 12 meses a contar da data de entrega. 

7.191 Garrafas 3,20 23.011,20 
     

3,95 
 

3,15 2,49 
 

9,59 3,20 

48 

Suco concentrado, sabor goiaba, envasado em 

garrafa de polietileno atóxica resistente 
transparente, contendo 500 ml, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 12 meses a contar da 

data de entrega. 

4.795 Garrafas 3,23 15.487,85 
     

3,95 
 

3,15 2,59 
 

9,69 3,23 

49 

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. 

11.403 PCT 2,35 26.797,05 
       

2,20 2,49 
 

4,69 2,35 

50 

Vinagre, envasado em garrafa de polietileno 
atóxica resistente transparente, contendo 750 ml, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Validade mínima de 

12 meses a contar da data de entrega. 

5.565 Garrafas 2,33 12.966,45 
     

2,05 
 

2,70 2,25 
 

7,00 2,33 

 

Em atenção aos PBS n° 001/2020 – 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$: 4.422.897,05 (Quatro Milhões Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Oitocentos e 
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Noventa e Sete Reais e Cinco 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, 09 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA 
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