
 

 
 

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$) 

01 560 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. 

3,40 1.904,00 

02 170 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.  

8,85 1.504,50 

03 2.150 kg Bergamota Tipo japonesa, 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. 

3,60 7.740,00 

04 350 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. 

15,13 5.295,50 

05 446 kg Bolacha caseira de pintada, embalagem de 1 

kg; composto com farinha de trigo especial, 

açúcar, gordura vegetal, leite, ovos, fermento 

químico, salamoníaco. Contém glúten. 

14,80 6.600,80 

06 280 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 4.236,40 

07 370 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. 

11,60 4.292,00 

08 400 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. 

3,37 1.348,00 



 

 
 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

09 400 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. 

11,25 4.500,00 

10 350 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. 

4,35 1.522,50 

11 160 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. 

2,22 355,20 

12 160 pct 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. 

2,27 363,20 

13 160 kg Geleia de Frutas, sabor uva. Acondicionado em 

embalagem plástica de 1kg. O produto deve 

oferecer rótulo com informação nutricional, data 

de fabricação e validade. 

12,20 1.952,00 

14 400 Kg  Macarrão Caseiro, tipo Espaguette, com ovos, 

resfriada, acondicionada em embalagem plástica 

devidamente identificada com peso, data de 

fabricação e validade.  

11,40 4.560,00 

15 220 Kg Melado Colonial, com boa aparência, boa 

consistência, embalagem plástica com data de 

fabricação e prazo de validade. 

9,30 2.046,00 

16 3100 un 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. 

1,53 4.743,00 

17 650 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. 

4,43 2.879,50 

18 200 Un  Pão Integral, farinha de trigo, farinha de trigo 
integral, ovos, leite, fermento em pó, sal, 

8,55 1.710,00 



 

 
 

gordura. Feito no dia da entrega. Acondicionado 

em embalagem plástica de 500gr.  

19 500 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. 

3,36 1.680,00 

20 1.310 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). 

14,10 18.471,00 

21 700 Peça Carne Suína Picada, tipo Lombo, Congelada, 

sem gordura visível e sem osso. Aspecto próprio, 

não pegajosa, sem cheiro e sabor próprio. 

Embalagem primária individual de 1,5kg, 

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 ouSIF).  Com 

etiqueta de pesagem e prazo de validade. Apto 

para o consumo. 

16,90 11.830,00 

22 110 Pacote  Salsicha: para cachorro quente, embalagem 

fechada de 2,5kg, ausente de corantes e pimenta, 

com data de fabricação e validade. 

14,74 1.621,40 

TOTAL 91.155,00 

 


