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PREÇO MÉDIO DE MERCADO – PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 
 

 

ITEM 

DESCRIÇÃO 

Entregar - Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da 

Serra 

UND QTD 
V. 

UNT. 

V. 

TOTAL 

01 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de espécies 

genuínas e sãs, casca limpa e sem manchas, 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 

Kg 1.295 3,49 4.519,55 

02 

Abobrinha extra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco, 

procedente de espécies genuínas e sãs. 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 83 3,99 331,17 

03 

Achocolatado em pó solúvel, preparado com ingredientes sãos 

e limpo, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor 
característicos, contendo 400 g, 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  

Pct 416 4,49 1.867,84 

04 

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.  

Kg 3.770 2,75 10.367,50 

05 

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. 

Kg 780 4,99 3.892,20 

06 

Alho nacional extra, os dentes devem estar bem definidos, 
limpos, firmes, sem 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. 

Kg 251 22,99 5.770,49 

07 

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. 

Kg 3.822 3,49 13.338,78 
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08 

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 1.846 5,99 11.057,54 

09 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação adequado 

para o consumo, procedentes de espécies genuínas e sãs, 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. 

Kg 3.692 3,99 14.731,08 

10 

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. 

Kg 125 3,49 436,25 

11 

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 

Litro 624 4,99 3.113,76 

12 

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, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar 

da data de entrega. 

Pct 780 6,49 5.062,20 

13 

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, parasitas, larvas e material 

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

Pct 468 6,49 3.037,32 

14 

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. 

Pct 1.092 3,99 4.357,08 

15 Café em pó tipo 1, tradicional, torrado e moído, com certificado Pct 780 5,49 4.282,20 
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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. 

16 

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. 
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. 

Kg 3.484 9,99 34.805,16 

17 

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 e aponervose, 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. 

Kg 1.281 9,99 12.797,19 

18 

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 e aponervose, 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 250 12,99 3.247,50 

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. 

Kg 731 5,49 4.013,19 

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, 

Kg 166 3,49 579,34 
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insetos, parasitas e larvas. 

21 

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 

Kg 473 4,99 2.360,27 

22 

Corante regional, urucum em pó, acondicionado em embalagem 

resistente, 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 108 4,99 538,92 

23 

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. 

Kg 452 5,99 2.707,48 

24 

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, 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. 

Pct 2.054 1,99 4.087,46 

25 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, 

classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, com 

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

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, não 

podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

Kg 1.170 6,99 8.178,30 

26 

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. 

Kg 369 3,49 1.287,81 

27 

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. 

Kg 83 4,99 414,17 
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Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. 

28 

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 1.030 4,99 5.139,70 

29 

Filé Peixe, limpo, sadio, congelado, íntegros, eviscerados, sem 
osso, apresentando carne firme, elástica, cor branca, rosada e 

odor característico. Isento de: vestígios de descongelamento, 

livre de resíduos de vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, 
odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e 

qualquer substância contaminante. Acondicionado em 

embalagem atóxica, transparente e resistente, peso líquido de 1 

ou 2 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. 

Kg 62 18,99 1.177,38 

30 

Flocos a base de milho (flocão de milho), pré -cozido, 

adicionado de vitaminas e minerais, 1° qualidade, com 

características sensoriais preservadas. 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 

Pct 125 2,49 311,25 

31 

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 

Kg 3.307 7,99 26.422,93 

32 

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 

Frasco 1.794 3,49 6.261,06 

33 

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 

Litro 26.572 2,99 79.450,28 
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validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. Validade mínima de 07 (sete) dias a contar da data de 

entrega.  

34 

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 416 5,99 2.491,84 

35 

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. 

Pct 5.304 3,49 18.510,96 

36 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 

procedente de espécies genuínas 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 genuínas 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. 

Kg 3.078 3,49 10.742,22 

37 

Mamão Formosa in natura extra, apresentando maturação 
média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar avarias de 

casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, 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 3.692 5,99 22.115,08 

38 

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 

Kg 1.191 10,98 13.077,18 

39 

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 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 

Pct 2.787 2,49 6.939,63 



 

 

 

 

 
 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Rua Otaviano Santos, 2288 – Bairro Sudam I – Fone (093) 3515-3929 – CEP. 68.371.250 – Altamira – Pará 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS – SETOR DE LICITAÇÕES 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-005 – Tel.: (93) 3515 1684 e 2561 

 

 

(seis) meses a contar da data de entrega. 

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. 

Frasco 1.405 3,99 5.605,95 

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 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. 

Und 19.500 0,50 9.750,00 

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. 

Kg 3.900 11,99 46.761,00 

43 

Pimentão verde extra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco, 
procedente de espécies genuínas e sãs. 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 181 6,99 1.265,19 

44 

Pimentinha verde extra AA, in natura, cor verde brilhante, 

fresco, procedente de espécies genuínas e sãs. 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 91 5,99 545,09 

45 

Polpa de Fruta integral pasteurizada, congelada, sem adição de 

corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e 

desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na 

embalagem a identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 

Kg 2.631 15,49 40.754,19 
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inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

46 

Polvilho doce hidratado, Grupo fécula da mandioca, tipo1. 
Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, peso líquido de 500g, 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 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

Pct 94 10,99 1.033,06 

47 

Repolho branco 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 617 3,99 2.461,83 

48 

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. 

Kg 292 1,49 435,08 

49 

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. 

Kg 1.724 4,49 7.740,76 

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. 

Frasco 863 3,49 3.011,87 

 

 

    Em atenção ao PBS nº. 003/2019-FME, objetivando a instrução do presente processo informamos 

que foram realizadas consultas no mercado local e regional sobre os preços acima mencionados 

para o objeto deste PREGÃO PRESENCIAL, estimando o montante em R$: 473.185,28 

(Quatrocentos e Setenta e Três Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos). 

 

Altamira/PA, 03 de janeiro de 2019. 

 

 

 
 

JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA 

Pregoeiro – Portaria n°. 1804/2018 
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