
 

 
 

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.  290 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. 

2,63 762,70 

2.  75 Kg Alface, novo, em kg, 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.  

6,90 517,50 

3.  210 kg Bolacha caseira de melado, embalagem de 1 kg; 

composto com farinha de trigo especial, açúcar, 

melado colonial, gordura vegetal, leite, ovos, 

fermento químico, salamoníaco. Contém glúten. 

15,56 3.267,60 

4.  455 kg Bolacha caseira pintada, embalagem de 1 kg; 

composto com farinha de trigo especial, açúcar, 

gordura vegetal, leite, ovos, fermento químico, 

salamoníaco. Contém glúten. 

15,38 6.997,90 

5.  210 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. 

15,13 3.177,30 

6.  310 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. 

9,03 2.799,30 

7.  360 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. 

2,48 892,80 

8.  290 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. 

6,66 1.931,40 

9.  230 Kg  Couve Chinesa, em kg, novo, de 1ª qualidade, 4,55 1.046,50 



 

 
 

folhas sãs, sem rupturas, com tamanho médio. 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

10.  80 pct 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. 

1,94 155,20 

11.  2180 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. 

2,54 5.537,20 

12.  250 Kg  Macarrão Caseiro, tipo Espaguette, com ovos, 

resfriada, acondicionada em embalagem plástica 

devidamente identificada com peso, data de 

fabricação e validade.  

9,00 2.250,00 

13.  1.510 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. 

1,53 2.310,30 

14.  4.210 un Minipizza caseira, tamanho médio, 50gramas, 

recheio de guisado e frango c/ legumes. 

Acondicionada em embalagem plástica 

devidamente identificada com peso, data de 

fabricação e validade. 

1,25 5.262,50 

15.  320 dz 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. 

3,76 1.203,20 

16.  1250 Kg   Pêssego, maduro, 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. 

4,37 5.462,50 

17.  370 Kg  Polpa natural de fruta concentrado, sabor 

Laranja, sem adição de açúcar e conservantes. 

Embalagem plástica transparente com peso liquido 

de 1000kg. Contendo: Informação nutricional e 

Registro no Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). 

12,90 4.773,00 

18.  405 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. 

1,46 591,30 



 

 
 

19.  355 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). 

11,80 4.189,00 

TOTAL 53.120,20 

 


