
 

 
 

CHAMADA PÚBLICA No 001/2019 

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$) 

1 250 Kg Abobrinha, com polpa intacta e limpa, tamanho 

médio, sem brotos, sem rachaduras, sem bolores, 

de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem 

transparente e resistente, com etiqueta de 

pesagem e prazo de validade semanal. 

5,12 1.280,00 

2 

 

320 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. 

4,33 1385,60 

3 30 Kg Alface, com folhas brilhantes, firmes e sem áreas 

escuras, frescas, com coloração e tamanhos 

uniformes e típicos da variedade, sem sujidades e 

outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade, livre de resíduos de fertilizantes. 

Acondicionada em embalagem transparente 

contendo etiqueta de pesagem e prazo de 

validade. 

9,55 286,50 

4 2.350 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. 

4,05 9.517,50 

5 800 Kg Bergamota, madura, sem sementes, frutos de 

tamanho médio, no grau máximo de evolução do 

tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, 

sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. 

2,89 2.312,00 



 

 
 

6 220 Kg Beterraba, sem folhas, em kg, com polpa intacta 

e limpa, tamanho médio, sem brotos e sem 

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

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

4,02 884,40 

7 220 Kg Bolacha caseira de melado, embalagem de 1 kg; 

composto com farinha de trigo especial, açúcar, 

melado colonial, gordura vegetal, leite, ovos, 

fermento químico, sal amoníaco. Contém glúten. 

21,50 4.730,00 

8 530 Kg Bolacha caseira de pintada, embalagem de 1 kg; 

composto com farinha de trigo especial, açúcar, 

gordura vegetal, leite, ovos, fermento químico, sal 

amoníaco. Contém glúten. 

21,50 11.395,00 

9 240 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. 

21,50 5.160,00 

10 416 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. 

10,83 4.505,28 

11 160 Kg Couve Chinesa, em kg, novo, de 1ª qualidade, 

folhas sãs, sem rupturas, com tamanho médio. 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

4,54 726,40 

12 120 Pacote Couve folha, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem 

ruptura, acondicionado em embalagem 

transparente e resistente e pré-higienizada. 

Embalado em pacotes de 0,200g com etiqueta de 

pesagem e prazo de validade semanal. 

2,76 331,20 

13 345 Kg 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. 

10,50 3.622,50 



 

 
 

14 1.683 Kg Carne de gado moída: de primeira, 

RESFRIADA, sem sebo, em embalagem de 

quilo. Com procedência e selo de garantia do 

SIM, CISPOA ou serviço de Inspeção Federal 

(SIF), do Ministério da Agricultura. Etiqueta 

apresentando quantidade e validade. 

24,06 40.492,98 

15 600 Kg Carne bovina em pedaços, resfriada, aspecto 

próprio, não pegajosa, sem cheiro e sabor próprio. 

Ausente 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 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. 

25,28 15.168,00 

16 970 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. 

11,60 11.252,00 

17 280 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. Com 

registro do órgão competente (SIM, CISPOA ou 

SIF). Com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade. Apto para o consumo. 

13,59 3.805,20 

18 750 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 

18,60 13.950,00 



 

 
 

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 

19 130 Pote Creme de Leite Pasteurizado fresco (Nata), 

cremoso, com aspecto próprio. Acondicionado em 

embalagem plástica peso 300g com data de 

fabricação, validade e registro no órgão 

competente SIM, CISPOA ou SIF. 

4,62 600,60 

20 130 Unidade Espinafre, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem 

ruptura, acondicionado em embalagem 

transparente e resistente e pré-higienizadas. Com 

etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. 

Embalagem 200g. 

2,76 358,80 

 

 

21 280 Pacote Farinha de Milho, tipo 1, média, Embalagem 

plástica contendo 1 kg, livre de parasitas, odores 

estranhos, substâncias nocivas, prazo de validade 

mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

3,40 952,00 

22 250 Kg Feijão carioca, tipo 1, solto, bom estado de 

armazenamento e conservação apto para o 

consumo, pacote de 1 kg. Embalagem primária: 

embalado em pacote plástico atóxico, transporte, 

termossoldado, resistente, com peso líquido de 

01kg. devidamente impresso as informações 

exigidas por lei. Prazo mínimo de validade de 6 

meses e data de empacotamento de até 30 dias. 

7,49 1.872,50 

23 1.250 Kg Feijão preto, tipo 1, solto, bom estado de 

armazenamento e conservação apto para o 

consumo, pacote de 1 kg. Embalagem primária: 

embalado em pacote plástico atóxico, transporte, 

termossoldado, resistente, com peso líquido de 

01kg. devidamente impresso as informações 

exigidas por lei. Prazo mínimo de validade de 6 

6,99 8.737,50 



 

 
 

meses e data de empacotamento de até 30 dias. 

24 840 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 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. Embalagem para entrega 

2kg. 

32,00 26.880,00 

25 260 Kg Geléia de Frutas, sabor uva. Acondicionado em 

embalagem plástica de 1kg. O produto deve 

oferecer rótulo com informação nutricional, data 

de fabricação e validade.  

18,50 4.810,00 

26 13.500 Litro Leite: em sachê integral longa vida. Embalagem 

de polietileno, capacidade de 1 litro. 

4,20 56.700,00 

27 560 Kg Macarrão Caseiro, tipo Espaguete, com ovos, 

resfriada, acondicionada em embalagem plástica 

devidamente identificada com peso, data de 

fabricação e validade.  

13,73 7.688,80 

28 220 Kg Melado Colonial, com boa aparência, boa 

consistência, embalagem plástica, e prazo de 

validade. 

14,36 3.159,20 

29 9.862 Unidade Mini- pizza caseira, tamanho médio, 50gramas, 

recheio de guisado e frango c/ legumes. 

Acondicionada em embalagem plástica 

devidamente identificada com peso, data de 

fabricação e validade. 

1,92 18.935,04 

30 300 Dúzia Ovos de galinha, cor branca, médio, frescos, 

casca firme e homogênea, liso, limpo sem 

rachaduras. Validade mínima de 15 dias. 

Embalagem plástica com 12 (doze) unidades. 

5,15 1.545,00 



 

 
 

31 500 Kg Repolho verde, em kg, novo, de 1ª qualidade, 

folhas sãs, sem rupturas, com tamanho médio. 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

3,80 1.900,00 

32 1.180 Litro Suco de uva tinto integral: líquido, sem adição 

de açúcares, sem conservantes. Composição: 

SUCO NATURAL DE UVA. Embalagem: vidro 

de 1 litro. Contendo: Informação nutricional e 

Registro no Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). 

15,99 18.868,20 

33 950 Kg 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). 

16,16 15.352,00 

34 2.520 Kg Laranja, madura, frutos de tamanho médio, no 

grau máximo de evolução do tamanho, aroma e 

sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho. 

2,93 7.383,60 

35 4.030 Unidade Bolo de cenoura com cobertura de chocolate 

caseiro. Contém glúten. Em pedaços com 

tamanho médio  100g. 

2,12 8.543,60 

36 3.412 Unidade Sanduiche integral de Frango. Ingredientes: pão 

fatiado integral, molho de frango, alface e tomate. 

Embalagem individual com plástico atóxico.  

2,50 8.530,00 

37 690 Unidade Cuca alemã caseira c/ recheio de frutas e 

chocolate. Contém glúten. Em pedaços com 

tamanho médio  100g. 

2,00 1.380,00 

38 1.422 Unidade Pão com molho. Pão tipo cachorro quente peso 

médio 50g com molho de carne moída e molho de 

tomate natural.  

2,00 2.844,00 

39 1.890 Unidade Pão de queijo. Fabricado com matéria prima de 

primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, 

parasitos e em perfeito estado de conservação, 

2,00 3.780,00 



 

 
 

sem bolor. 

40 672 Unidade Torta salgada no pote: pão fatiado, molho de 

frango, queijo em camadas. Peso médio 100g.  

Embalagem plástica atóxica c/ tampa.  

2,00 1.344,00 

41 710 Unidade Torta de bolacha doce no pote: bolacha maria, 

creme de ovos e creme de chocolate em camadas. 

Peso médio 100g. embalagem plástica atóxica c/ 

tampa.  

2,00 1.420,00 

 


