
 

 
 

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$) 

01 300 Kg Aipim, com polpa intacta, descascada e limpa, 

nova, de 1
a
 qualidade, tamanho grande, 

acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

4,15 1.245,00 

02 170 Kg Alface, novo, em kg, de 1
a
 qualidade, folhas sãs, 

sem ruptura, acondicionado em embalagem 

transparente e resistente e pré-higienizadas. Com 

etiqueta de pesagem e prazo de validade 

semanal.  

8,99 1.528,30 

03 3.400 Litro Bebida Láctea: com leite integral, sabores vari-

ados. Embalagens de 1000 ml, em pacotes de 

polietileno leitoso atóxico, isento de mofo, odo-

res estranhos e substâncias nocivas, embalagens 

plástica, prazo mínimo de validade de 06 meses 

a partir da data da entrega. 

3,49 11.866,00 

04 2.370 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. 

2,99 7.086,30 

05 400 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. 

2,89 1.156,00 



 

 
 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

06 365 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. 

22,83 8.332,95 

07 495 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. 

22,63 11.201,85 

08 295 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. 

22,63 6.675,85 

09 400 Kg Brócolis, novo, em kg, de 1
a
 qualidade, folhas e 

flores sãs, sem ruptura, acondicionado em 

embalagem transparente e resistente, com 

etiqueta de pesagem e prazo de validade 

semanal. 

14,46 5.784,00 

10 185 Kg Couve Chinesa, em kg, novo, de 1
a
 qualidade, 

folhas sãs, sem rupturas, com tamanho médio. 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

4,38 810,30 

11 120 Pct Couve folha, de 1
a
 qualidade, folhas sãs, sem 

ruptura, acondicionado em embalagem 

transparente e resistente e pré-higienizada. 

Embalado em pacotes de 200 g, com etiqueta de 

pesagem e prazo de validade semanal. 

3,09 370,80 



 

 
 

12 380 Kg Couve-flor, nova, em kg, de 1
a
 qualidade, folhas 

e flores sãs, sem ruptura, acondicionado em 

embalagem transparente e resistente, com 

etiqueta de pesagem e prazo de validade 

semanal. 

11,05 4.199,00 

13 570 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 compe-

tente SIM, CISPOA ou SIF. 

4,98 2.838,60 

14 160 Pct Espinafre, de 1
a
 qualidade, folhas sãs, sem 

ruptura, acondicionado em embalagem 

transparente e resistente e pré-higienizadas. 

Embalado em pacotes de 200 g, com etiqueta de 

pesagem e prazo de validade semanal. 

2,95 472,00 

15 250 Kg Feijão preto, tipo 1, sem impurezas, bom estado 

de armazenamento e conservação apto para o 

consumo, pacote de 1 kg, embalado a vácuo. 

Embalagem primária: embalado em pacote plás-

tico atóxico, transporte, termossoldado, resisten-

te, com peso líquido de 1 kg devidamente im-

presso as informações exigidas por lei. 

7,62 1.905,00 

16 150 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. Deve conter o selo 

Sabor Gaúcho. 

17,48 2.622,00 

17 15.600 Litro Leite: em sachê integral longa vida. Embalagem 

tetrapack, capacidade de 1 litro. 

3,55 55.380,00 

18 400 Kg Macarrão Caseiro, tipo Espaguette, com ovos, 14,40 5.760,00 



 

 
 

resfriada, acondicionada em embalagem plástica 

devidamente identificada com peso, data de 

fabricação e validade.  

19 315 Kg Melado Colonial, com boa aparência, boa 

consistência, embalagem plástica, e prazo de 

validade. 

11,41 3.594,15 

20 3.700 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. 

1,92 7.104,00 

21 710 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. 

5,49 3.897,90 

22 480 Kg Repolho verde, em kg, novo, de 1
a
 qualidade, 

folhas sãs, sem rupturas, com tamanho médio. 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

2,62 1.257,60 

23 1.420 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). 

16,89 23.983,80 

TOTAL 169.071,40 

 


