
 

 
 

CHAMADA PÚBLICA No 001/2020 

ANEXO II  

RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E VALOR DE REFERÊNCIA 

Item 
Quantidade 

Estimada 
Unid. Especificação dos Gêneros Alimentícios 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

01 4.248 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 de 2kg transparente e resistente, 

com etiqueta de pesagem e prazo de validade 

semanal. 

3,96 16.822,08 

02 4.248 Kg BOLACHA CASEIRA PINTADA 

embalagem de 1 kg; composto com farinha de trigo 

especial, açúcar, gordura vegetal, leite, ovos, 

fermento químico, salamoníaco. Contém glúten. 

23,96 101.782,08 

03 2.124 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. 

23,96 50.891,04 

04 4.248 Pacote FARINHA DE MILHO MÉDIA kg 

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. 

3,54 15.037,92 

05 4.248 Kg FEIJÃO PRETO TIPO 1 - 01 kg 

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. 

7,50 31.860,00 



 

 
 

6 10.620 Litro LEITE INTEGRAL 01L 

integral longa vida. Embalagem tetrapack, 

capacidade de 1 litro. 

3,10 32.922,00 

7 2.124 Kg MELADO COLONIAL 

Melado Colonial, com boa aparência, boa 

consistência, embalagem plástica, e prazo de 

validade. 

14,96 31.775,04 

8 4.248 Dúzia OVOS DE GALINHA 

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. 

6,76 28.716,48 

9 4.248 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. 

3,33 14.145,84 

10 4.248 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. 

3,45 14.655,60 

 


