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PREÇO MÉDIO DE MERCADO  – CHAMADA PÚBLICA - N° 003/2018 
 
 

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO 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 9.397 3,10 29.130,70 

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 742 3,10 2.300,20 

03 

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 5.740 15,25 87.535,00 

04 

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 23.738 3,25 77.148,50 

05 

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 3.541 15,25 54.000,25 

06 

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 3.356 15,25 51.179,00 

07 

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 8.621 5,98 51.553,58 

08 

Farinha de mesocarpo, extraída bo babaçu, ou de Primeira, 

isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de 

conservação. Não podendo estar úmida fermentada ou 

kg 1.261 18,00 22.698,00 
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rançosa. Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico transparente, contendo 500 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 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

09 

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 557 28,50 15.874,50 

10 

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 20.937 3,10 64.904,70 

11 

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 23.741 3,60 85.467,60 

12 

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 2.486 10,50 26.103,00 

13 

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 4.185 12,25 51.266,25 

14 

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 

kg 29.591 12,70 375.805,70 
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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 inspeção do órgão competente e 

data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, 

a contar da data de entrega. 

15 

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 11.874 6,00 71.244,00 

16 

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 2.060 12,95 26.677,00 

17 

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 2.406 4,75 11.428,50 

18 

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 13.872 4,95 68.666,40 

 
VALOR TOTAL --------------------------- 1.172.982,88 

 

Em atenção aos PBS n° 057/2018 - 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 desta Chamada Pública, estimando o montante em  R$:   1.172.982,88 

(Um Milhão Cento e Setenta e Dois Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Oito 

Centavos). 
 

Altamira/PA, 04 de dezembro de 2018. 

 

 

 

JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA 
Presidente da CPL – Portaria n°. 1.803/2018 
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