
 

 
 

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$) 

1 600 kg 
Abacaxi pérola, in natura, maduro, frutos de 
tamanho médio, aroma e sabor da espécie, 
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes. 

2,08 1.248,00 

2 100 kg 

Abobrinha, com polpa intacta e limpa, tamanho 
médio, sem brotos, sem rachaduras, sem bolores, 
de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem 
e prazo de validade semanal. 

2,71 271,00 

3 400 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. 

2,48 992,00 

4 130 kg 

Alface Lisa, com folhas brilhantes, firmes e sem 
áreas escuras, frescas, com coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade, livre de resíduos de fertilizantes. 
Acondicionada em embalagem transparente 
contento etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. 

2,96 384,80 

5 25 kg 

Alho, graúdo, bulbo inteiro, sem brotos, sem grãos 
chochos, machucados, novo de 1ª qualidade, com 
prazo de validade semanal. Acondicionado em 
embalagem transparente e resistente. 

12,13 303,25 

6 100 kg 

Batata doce, in natura, 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. 

2,06 206,00 

7 600 kg 

Bergamota Morgote, 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. 

1,50 900,00 

8 300 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. 

1,98 594,00 

9 150 kg 
Bife, carne bovina, resfriado, porções uniformes e 
padronizadas com 100g cada. Produto adequado 
para consumo humano e em conformidade  com a 

15,63 2.344,50 



 

 
 

legislação. 

10 150 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. 

11,63 1.744,50 

11 150 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. 

11,30 1.695,00 

12 200 kg 

Bolacha caseira pintada de Rosca, embalagem 
de 1 kg; composto com farinha de trigo especial, 
açúcar, gordura vegetal, leite, ovos, fermento 
químico, salamoníaco. Contém glúten. 

11,30 2.260,00 

13 200 kg 

Bolacha Caseira de Polvilho. Embalagem de 1 
kg; composto com farinha de trigo especial, 
açúcar, polvilho doce, gordura vegetal, leite, ovos, 
fermento químico. Contém glúten. 

15,00 3.000,00 

14 300 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. 

10,70 3.210,00 

15 400 kg 

Caqui, sabor chocolate, 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. 

2,41 964,00 

16 500 kg 

Carne bovina em pedaços, aspecto próprio, não 
pegajosa, sem cheiro e sabor próprio. Ausente de 
gordura e osso. Embalagem adequada. Certificado 
de Inspeção Sanitária. Apto para o consumo. 

10,16 5.080,00 

17 1100 kg 

Carne bovina moída, de 2ª, inspecionada com no 
máximo 15 % de gordura, resfriada, aspecto 
próprio, não pegajosa, sem cheiro e sabor próprio. 
Embalagem adequada. Certificado de Inspeção 
Sanitária. Apto para o consumo. 

9,43 1.0373,00 

18 450 kg 

Cebola, lisa, firme, tamanho médio, sem brotos, 
nova, de 1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas. 
Acondicionado em embalagem transparente e 
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. 

2,40 1.080,00 

19 400 kg 

Cenoura, sem folhas, lisa, com polpa intacta e 
limpa, com coloração e tamanho médio, nova, 1ª 
qualidade, com casca sã, sem rupturas. 
Acondicionado em embalagem transparente e 
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal.  

2,01 804,00 

20 300 kg 
Chuchu verde ou branco, de 1ª qualidade, em 
condições de consumo, , tamanho médio, com 
casca sã, sem rupturas. 

1,87 561,00 

21 250 kg 
Couve chinesa em kg, novo, de 1ª qualidade, 
folhas sãs, sem rupturas, com tamanho médio. 
Acondicionado em embalagem transparente e 

2,25 562,50 



 

 
 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. 

22 200 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. 

8,65 1.730,00 

23 400 kg 

Cuca caseira recheada, sabores chocolate e 
framboesa. Embalagem 1kg, devidamente 
identificada com data de fabricação, peso e data de 
validade. 

9,20 3.680,00 

24 250 kg 

Filé de peixe, espécie Tilápia, apresentação: 
cortado em filé, sem pele, sem espinhas, 
congelado, unidade de fornecimento: embalagem 
com no mínimo 500 g, características adicionais: 
isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em 
vigor. Embalados adequadamente, reforçado com 
rótulo, data de validade impressa, marcas e 
carimbos oficiais de acordo com as portarias do 
ministério da agricultura e da resolução da Anvisa. 
Embalagem resistente a umidade e a incidência de 
luz, mantida sob temperatura de -25º a -18º c. Os 
produtos jamais poderão ser descongelados e 
recongelados. 

18,79 4.697,50 

25 500 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. 

1,70 850,00 

26 100 kg 
Melado, com boa aparência, boa consistência, 
embalagem plástica de 3kg, e prazo de validade. 6,95 695,00 

27 600 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. 

1,00 600,00 

28 400 kg 

Melão tipo Cantaloupe, com 80 a 90% de 
maturação, frutos de tamanho médio, no grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor 
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho. Em embalagem transparente e 
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. 

3,85 1.540,00 

29 350 kg 

Mini - pizza caseira, tamanho médio, recheio de 
guisado e frango c/ legumes. Acondicionada em 
embalagem plástica devidamente identificada com 
peso, data de fabricação e validade. 

12,20 4.270,00 

30 100 kg 

Moranga,  com polpa intacta e limpa, tamanho 
médio, sem brotos, sem rachaduras, sem bolores, 
de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem 
e prazo de validade semanal. 

1,87 187,00 



 

 
 

31 250 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. 

3,43 857,50 

32 150 kg 
Pepino, tamanho médio, com coloração e tamanho 
uniforme, bom para o consumo. 2,35 352,50 

33 25 kg 

Pimentão verde, de boa qualidade, conservada as 
características organolépticas do produto para o 
consumo humano. Deve apresentar etiqueta de 
pesagem e prazo de validade semanal. 

2,80 70,00 

34 130 kg 

Queijo colonial, novo, tamanho médio, cor 
normal, acondicionado em embalagem 
transparente e resistente, com etiquetas de 
pesagem e prazo de validade. 

14,46 1.879,80 

35 100 kg 

Repolho roxo, 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. 

2,50 250,00 

36 350 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. 

1,23 430,50 

37 300 lt 

Suco natural de fruta concentrado sabor Uva, 
liquido, 100% natural, concentrado, sem açúcar, 
sem conservante, embalagem plástica transparente 
de 1000 ml. Com prazo de validade. 

8,56 2568,00 

38 300 kg 

Suco natural de fruta concentrado, sabor  
Laranja, sem adição de açúcar e conservantes. 
Embalagem plástica transparente com peso liquido 
de 500ml. Deve apresentar rótulo com data de 
fabricação e validade. 

12,50 3750,00 

39 80 kg 

Tempero verde, (salsinha, cebolinha), em moço, 
novo, brilhante, textura e consistência de vegetal 
fresco, de 1ª qualidade, acondicionado em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta 
de pesagem e prazo de validade semanal. 

8,75 700,00 

40 700 kg 

Tomate tipo salada, tamanho médio a grande, de 
primeira, com aproximadamente 60% de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, com coloração uniforme e brilho. 

2,56 1.792,00 

41 150 kg 

Vagem verde, nova, de 1ª qualidade, sãs, sem 
rupturas, grau médio de amadurecimento, 
acondicionado em embalagem transparente e 
resistente, com etiquetas de pesagem e prazo de 
validade semanal. 

6,42 963,00 

TOTAL 
- 70.440,35 

 


