
 

 
 

CHAMADA PÚBLICA No 003/2017 

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$) 

01 250 Kg Aipim, com polpa intacta, descascada e limpa, 

nova, de 1a qualidade, tamanho grande, 

acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

3,89 972,50 

02 1.000 Litro Bebida Láctea: com leite integral sabores diversos. 

Embalagens de 1000 ml, em pacotes de polietileno 

leitoso atóxico, isento de mofo, odores estranhos e 

substâncias nocivas, prazo de validade mínimo de 

seis meses a partir da data da entrega. 

2,92 2.920,00 

03 150 Kg Bolacha caseira pintada, embalagem de 1 kg; 

composto com farinha de trigo especial, açúcar, 

gordura vegetal, leite, ovos, fermento químico, 

salamoníaco. Contém glúten. 

21,30 3.195,00 

04 150 Kg Bolacha caseira de rosca. Embalagem de 1 kg; 

composto com farinha de trigo especial, açúcar, 

polvilho doce, gordura vegetal, leite, ovos, fermento 

químico. Contém glúten. 

21,30 3.195,00 

05 200 Kg Brócolis, novo, em kg, de 1a qualidade, folhas e 

flores sãs, sem ruptura, acondicionado em 

embalagem transparente e resistente, com etiqueta 

de pesagem e prazo de validade semanal. 

14,33 2.866,00 

06 200 Kg Beterraba, sem folhas, em kg, com polpa intacta e 

limpa, tamanho médio, sem brotos e sem 

3,53 706,00 



 

 
 

rachaduras, nova, de 1a qualidade, com casca sã. 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

07 250 Pote Creme de leite pasteurizado fresco (nata): cremo-

so, com aspecto próprio. Acondicionado em emba-

lagem plástica de peso 300g, com data de fabrica-

ção, validade e registro no órgão competente SIM, 

CISPOA ou SIF. 

4,70 1.175,00 

8 100 Kg Filé de peixe, tipo tilápia, sem espinhos, 

congelado, aspecto próprio, não pegajosos, 

embalagem primária não individual de quilo 

constituida de plástico atóxico transparente, livre de 

impurezas que comprometam a saúde humana, com 

registro do órgão competente (SIM, CISPOA ou 

SIF), com etiqueta de pesagem e prazo de validade 

apto para o consumo. 

35,50 3.550,00 

9 7.000 Litro Leite: integral, longa vida. Embalagem de polietile-

no, tetra pack, capacidade de um litro, prazo de 

validade mínimo de três meses, apto para o consu-

mo. 

2,95 20.650,00 

10 200 Kg Macarrão caseiro, tipo espaguete, com ovos, 

resfriada, acondicionada em embalagem plástica 

devidamente identificada com peso, data de 

fabricação e validade.  

14,50 2.900,00 

11 1.000 Kg Melancia, fresca, no ponto de maturação, sem 

ferimentos ou defeitos, mantendo as características 

organolépticas. Em kg, apresentando etiqueta de 

pesagem e prazo de validade semanal.  

2,65 2.650,00 

12 1.000 Kg Pêssego, maduro, frutos de tamanho médio, no grau 

máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor da 

4,90 4.900,00 



 

 
 

espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho. 

TOTAL 49.679,50 

 


