
 

 
 

CHAMADA PÚBLICA N
o
 004/2018 

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$) 

1 400 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 plásticas, prazo 

mínimo de validade de 06 meses a partir da data da 

entrega. 

2,75 1.100,00 

2 400 Kg 

Carne bovina em pedaços, resfriada, aspecto pró-

prio, não pegajosa, sem cheiro e sabor próprio. Au-

sente de gordura, músculos e osso. Embalagem 

primária individual de 1kg, constituída de plástico 

atóxico transparente, livre de insetos, microrganismo 

de outra impureza que venham comprometer o arma-

zenamento 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. 

24,66 9.864,00 

3 60 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. 

8,04 482,40 

4 220 Kg 

Carne de Frango: tipo filé de Peito, carne de frango 

tipo peito congelado com adição de água de no má-

ximo de 6%. Aspecto próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, chei-

ro e sabor próprio, com ausência de sujidades, para-

sitos e larvas. Com registro do órgão competente 

(SIM, CISPOA ou SIF). Com etiqueta de pesagem e 

prazo de validade. Apto para o consumo. 

11,43 2.514,60 



 

 
 

5 1.575 Kg 

Carne de gado moída: de PRIMEIRA, RESFRIA-

DA, sem sebo, em embalagem de quilo. Com proce-

dência e selo de garantia do SIM, CISPOA ou servi-

ço de Inspeção Federal (SIF), do Ministério da Agri-

cultura. Etiqueta apresentando quantidade e validade. 

20,66 32.539,50 

6 550 Kg 

Carne Suína Picada, tipo Quarto, resfriada, sem 

gordura visível e sem osso. Aspecto próprio, não 

pegajosa, sem cheiro e sabor próprio. Embalagem 

primária individual de quilo, constituída de plástico 

atóxico transparente, livre de insetos, microrganismo 

de outra impureza que venham comprometer o arma-

zenamento 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 

15,39 8.464,50 

7 190 Pote 

Creme de Leite Pasteurizado fresco (Nata), cre-

moso, com aspecto próprio. Acondicionado em em-

balagem plástica peso 300g com data de fabricação, 

validade e registro no órgão competente SIM, CIS-

POA ou SIF. 

5,29 1.005,10 

8 340 Kg 

Filé de peixe, tipo Tilápia, sem espinhos, congelado. 

Aspecto próprio, não pegajosa, sem cheiro e sabor 

próprio. Embalagem primária individual, constituída 

de plástico atóxico transparente, livre de insetos, 

microrganismo de outra impureza que venham com-

prometer 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. Embalagem para entrega 2kg. 

28,29 9.618,60 

9 7.100 Litro 
Leite: em sachê integral longa vida. Embalagem de 

polietileno, capacidade de 1 litro. 
3,65 25.915,00 

10 1.185 Kg 

Bergamota, madura, sem sementes, frutos de tama-

nho médio, no grau máximo de evolução do tama-

nho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem feri-

mentos ou defeitos, firmes e com brilho. 

2,53 2.998,05 



 

 
 

11 430 kg 

Bolacha caseira de melado, embalagem de 1 kg; 

composto com farinha de trigo especial, açúcar, me-

lado colonial, gordura vegetal, leite, ovos, fermento 

químico, sal amoníaco. Contém glúten. 

21,72 9.339,60 

12 267 Kg 

Bolacha caseira de pintada, embalagem de 1 kg; 

composto com farinha de trigo especial, açúcar, gor-

dura vegetal, leite, ovos, fermento químico, sal amo-

níaco. Contém glúten. 

21,72 5.799,24 

13 430 Kg 

Bolacha Caseira de Rosca. Embalagem de 1 kg; 

composto com farinha de trigo especial, açúcar, pol-

vilho doce, gordura vegetal, leite, ovos, fermento 

químico. Contém glúten. 

21,72 9.339,60 

14 Kg 155 

Brócolis, novo, em kg, de 1ª qualidade, folhas e 

flores sãs, sem ruptura, acondicionado em embala-

gem transparente e resistente, com etiqueta de pesa-

gem e prazo de validade semanal. 

14,00 2.170,00 

15 Kg 210 

Couve Chinesa, em kg, novo, de 1ª qualidade, fo-

lhas sãs, sem rupturas, com tamanho médio. Acondi-

cionado em embalagem transparente e resistente, 

com etiqueta de pesagem e prazo de validade sema-

nal. 

5,32 1.117,20 

16 Kg 155 

Couve-flor, nova, 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. 

14,00 2.170,00 

17 Kg 275 

Polpa de frutas, sabor laranja sem adição de açúcar 

e conservantes. Embalagem plástica transparente 

com peso líquido de 1000kg. Contendo: Informação 

nutricional e Registro no Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

17,59 4.837,25 

 


