
 

 
 

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 30 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 81,30 

2 50 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. 

2,48 124,00 

3 100 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. 

2,96 296,00 

4 5 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 60,65 

5 150 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. 

1,98 297,00 

6 320 kg Carne bovina em pedaços, aspecto próprio, não 
pegajosa, sem cheiro e sabor próprio. Ausente de 
gordura, músculo e osso. Embalagem adequada. 
Certificado de Inspeção Sanitária. Apto para o 
consumo. 

10,16 3251,20 

7 100 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. 

9,43 943,00 

8 160 kg Cebola, lisa, firme, tamanho médio, sem brotos, nova, 
de 1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas. 

2,40 384,00 



 

 
 

Acondicionado em embalagem transparente e 
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. 

9 300 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. 

2,01 603,00 

10 130 kg Chuchu verde ou branco, de 1ª qualidade, em 
condições de consumo, , tamanho médio, com casca sã, 
sem rupturas. 

1,87 243,10 

11 60 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. 

2,25 135,00 

12 140 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 1211,00 

13 80 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. 

3,85 308,00 

14 100 kg Morangos, com 90% de maturação, tamanho médio, 
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. 

9,66 966,00 

15 150 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. 

3,43 514,50 

16 60 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 73,80 

17 280 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. 

2,56 716,80 

TOTAL 10.208,35 
 


