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PREÇO MÉDIO DE MERCADO 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD PRIMAVERA CAMPEIRO MILENIO MÉDIA TOTAL 

1 

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 97.400 6,25 3,99 4,90 5,05 491.870,00 

2 

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 97.400 2,39 2,99 3,35 2,91 283.434,00 

3 

Arroz Branco tipo 1, agulhinha acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico, contendo 02 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 97.400 4,99 4,99 4,80 4,93 480.182,00 

4 

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 97.400 3,69 2,59 2,99 3,09 300.966,00 

5 

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 97.400 7,99 7,99 7,20 7,73 752.902,00 
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6 

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

sadios, acondicionado em 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 

pct 97.400 4,99 4,89 4,99 4,96 483.104,00 

7 

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 97.400 2,49 2,69 2,95 2,71 263.954,00 

8 

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. 

pct 97.400 1,49 1,59 1,39 1,49 145.126,00 

9 

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 97.400 6,69 6,99 7,75 7,14 695.436,00 

OBS: O VALOR TOTAL MÉDIO OBTIDO COMO PARÂMETRO PARA A REFERIDA AQUISIÇÃO FOI DE R$   R 3.896.974,00 (Três Milhões, Oitocentos e 

Noventa e Seis Mil, Novecentos e Setenta e Quatro reais). 

2. As comprovações das pesquisas de preços que resultaram nos valores unitários médios estimados de cada item se encontram inseridas nos autos. 

 

OBS: A pesquisa de preços foi realizada com base no art. 2º, inciso IV da Instrução Normativa nº 05/2014, alterada pela Instrução Normativa nº 03/2017. 
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