
 

 
 

ANEXO II  

 

RELAÇÃO DE ITENS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

E VALOR DE REFERÊNCIA 

 

Item 
Quantidade 

Estimada 
Unid. Especificação dos Gêneros Alimentícios 

Valor 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

1. 340 kg Apresuntado magro: fatiado, ausente de cubos de 

gordura. Peso médio por fatia 15 gramas, com data 

de fabricação e validade. 

13,72 4.664,80 

2. 8675 Litro Bebida Láctea: com leite integral, sabores 

variados. Embalagens de 1000ml, em pacotes de 

polietileno leitoso atóxico, isento de mofo, odores 

estranhos e substâncias nocivas, embalagens 

plástica, prazo mínimo de validade de 06 meses a 

partir da data da entrega. 

2,48 21.514,00 

3. 2510 Kg Carne de frango:  tipo coxa e sobrecoxa 

congelada,  com adição de água de no máximo 

6¨%. Aspecto próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor. Protegida com embalagem plástica 

e data de validade. 

5,18 13.001,80 

4. 830 Kg Carne de Frango: tipo filé de Peito, carne de 

frango tipo peito congelado com adição de água de 

no máximo de 6%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, 

embalagem de 1 kg com registro no SIF ou SISP. 

10,03 8.324,90 

5. 1200 Kg Carne Suína Picada, tipo Lombo, Congelada, 

sem gordura visível e sem osso. Aspecto próprio, 

não pegajosa, sem cheiro e sabor próprio. 

10,17 12.204,00 



 

 
 

Embalagem primária individual de 1kg, 

constituída de plástico atóxico transparente, livre 

de insetos, microrganismo de outra  impureza que 

venham comprometer  o armazenamento e a saúde 

humana. Com registro do órgão competente (SIM, 

CISPOA ou SIF).  Com etiqueta de pesagem e 

prazo de validade. Apto para o consumo. 

6. 125 Pote Doce de leite em pasta: sem corante, embalagem 

plástica atóxica de 4,5 kg. 

29,97 3.746,25 

7. 25.000 Litro Leite: em sachê integral longa vida. Embalagem 

de   polietileno, capacidade de 1 litro. 

1,78 44.500,00 

8. 390 kg Queijo, tipo mussarela, fatiado, de boa 

procedencia, sem apresentar mofo ou 

incoformidades.  Na embalagem devera constar a 

data de fabricação, de validade e o numero do lote. 

Deve estar registrado no Ministério de Agricultura 

e/ou Ministério da Saúde. 

18,39 7.172,10 

9. 140 kg Salsicha: salsicha mista para cachorro quente. 

Embalagem fechada de 2,5kg. Tamanho 

aproximado 13 cm. Ausente de corantes e 

pimenta, com data de fabricação e validade. 

5,74 803,60 

TOTAL 115.931,45 

 


