ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS
Relação de Gêneros para Aquisição

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CUSTO
BRUTO
R$

CUSTO COM
TRANSPORTE
R$

OUTROS
CUSTOS
R$

CUSTO
UNITÁRIO
R$

CUSTO TOTAL R$

LOTE 1 - Brazlândia, Ceilândia e
Taguatinga

1

156.566

kg

Filé de Peito de
Frango sem pele. Produto: Deverá se
apresentar sob a forma de filé de peito
de frango, sem pele e sem osso
congelado ou peito de frango congelado
sem pele, sem osso, sem cartilagem e
íntegro. O produto deverá
ser
manipulado em condições higiênicas
adequadas, proveniente de animais
sadios, abatidos sob inspeção sanitária
e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A.
para itens fabricados no Distrito Federal
ou registro no SIF ou no SISBI/POA
(Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou
Estado.
Deverá
manter
as
características de frango fresco. Não
deverá conter pele, osso, cartilagem e
tempero. Embalagem primária: Deverá
ser de material plástico de polietileno,
transparente permitindo a visualização
do produto, atóxica, resistente e que
garanta a integridade do produto
durante todo o seu período de validade.
A embalagem deverá evitar a quebra,
deformação ou descaracterização do
produto. Peso Líquido Unitário: O peso
líquido por pacote deverá ser de 1,0
(um) kg. A variação do peso entre o
produto congelado e o descongelado
não poderá ultrapassar 6% (seis por
cento). Prazo de validade: mínimo de 06
(seis) meses a partir da data da entrega
do produto nas Unidades Escolares da
Secretaria de Estado de Educação do
Distrito
Federal.
Obs:
verificar
informações complementares descritas
no Anexo I - Folheto Descritivo.

10,87

1.701.872,42

10,87

1.641.576,53

LOTE 2- Gama, Recanto das Emas,
Santa Maria e Samambaia

2

151.019

kg

Filé de Peito de
Frango sem pele. Produto: Deverá se
apresentar sob a forma de filé de peito
de frango, sem pele e sem osso
congelado ou peito de frango congelado
sem pele, sem osso, sem cartilagem e
íntegro. O produto deverá
ser
manipulado em condições higiênicas
adequadas, proveniente de animais
sadios, abatidos sob inspeção sanitária
e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A.
para itens fabricados no Distrito Federal
ou registro no SIF ou no SISBI/POA
(Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou
Estado.
Deverá
manter
as
características de frango fresco. Não

deverá conter pele, osso, cartilagem e
tempero. Embalagem primária: Deverá
ser de material plástico de polietileno,
transparente permitindo a visualização
do produto, atóxica, resistente e que
garanta a integridade do produto
durante todo o seu período de validade.
A embalagem deverá evitar a quebra,
deformação ou descaracterização do
produto. Peso Líquido Unitário: O peso
líquido por pacote deverá ser de 1,0
(um) kg. A variação do peso entre o
produto congelado e o descongelado
não poderá ultrapassar 6% (seis por
cento). Prazo de validade: mínimo de 06
(seis) meses a partir da data da entrega
do produto nas Unidades Escolares da
Secretaria de Estado de Educação do
Distrito
Federal.
Obs:
verificar
informações complementares descritas
no Anexo I - Folheto Descritivo.
LOTE 3 - Guará, Núcleo Bandeirante,
Plano Piloto/Cruzeiro e Sobradinho

3

132.981

kg

Filé de Peito de
Frango sem pele. Produto: Deverá se
apresentar sob a forma de filé de peito
de frango, sem pele e sem osso
congelado ou peito de frango congelado
sem pele, sem osso, sem cartilagem e
íntegro. O produto deverá
ser
manipulado em condições higiênicas
adequadas, proveniente de animais
sadios, abatidos sob inspeção sanitária
e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A.
para itens fabricados no Distrito Federal
ou registro no SIF ou no SISBI/POA
(Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou
Estado.
Deverá
manter
as
características de frango fresco. Não
deverá conter pele, osso, cartilagem e
tempero. Embalagem primária: Deverá
ser de material plástico de polietileno,
transparente permitindo a visualização
do produto, atóxica, resistente e que
garanta a integridade do produto
durante todo o seu período de validade.
A embalagem deverá evitar a quebra,
deformação ou descaracterização do
produto. Peso Líquido Unitário: O peso
líquido por pacote deverá ser de 1,0
(um) kg. A variação do peso entre o
produto congelado e o descongelado
não poderá ultrapassar 6% (seis por
cento). Prazo de validade: mínimo de 06
(seis) meses a partir da data da entrega
do produto nas Unidades Escolares da
Secretaria de Estado de Educação do
Distrito
Federal.
Obs:
verificar
informações complementares descritas
no Anexo I - Folheto Descritivo.

10,87

1.445.503,47

10,87

1.286.823,21

LOTE 4 - Paranoá, Planaltina e São
Sebastião
4

118.383

kg

Filé de Peito de
Frango sem pele. Produto: Deverá se
apresentar sob a forma de filé de peito
de frango, sem pele e sem osso
congelado ou peito de frango congelado

sem pele, sem osso, sem cartilagem e
íntegro. O produto deverá
ser
manipulado em condições higiênicas
adequadas, proveniente de animais
sadios, abatidos sob inspeção sanitária
e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A.
para itens fabricados no Distrito Federal
ou registro no SIF ou no SISBI/POA
(Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou
Estado.
Deverá
manter
as
características de frango fresco. Não
deverá conter pele, osso, cartilagem e
tempero. Embalagem primária: Deverá
ser de material plástico de polietileno,
transparente permitindo a visualização
do produto, atóxica, resistente e que
garanta a integridade do produto
durante todo o seu período de validade.
A embalagem deverá evitar a quebra,
deformação ou descaracterização do
produto. Peso Líquido Unitário: O peso
líquido por pacote deverá ser de 1,0
(um) kg. A variação do peso entre o
produto congelado e o descongelado
não poderá ultrapassar 6% (seis por
cento). Prazo de validade: mínimo de 06
(seis) meses a partir da data da entrega
do produto nas Unidades Escolares da
Secretaria de Estado de Educação do
Distrito
Federal.
Obs:
verificar
informações complementares descritas
no Anexo I - Folheto Descritivo.
Valor total

R$ 6.075.775,63

