
 

 
 

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$) 

1 250 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. 

17,32 4.330,00 

2 230 kg Bolacha caseira pintada, embalagem de 1 kg; 

composto com farinha de trigo especial, açúcar, gordura 

vegetal, leite, ovos, fermento químico, salamoníaco. 

Contém glúten. 

17,32 3.983,60 

 

3 230 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. 

17,32 3.983,60 

4 200 kg Melado, com boa aparência, boa consistência, 

embalagem plástica de 3kg, e prazo de validade. 

8,87 1.774,00 

 

5 220 kg Pão Caseiro. Pão caseiro sovado. Ingredientes: farinha 

de trigo, ovos, leite, fermento em pó, sal, gordura. Feito 

no dia da entrega. Acondicionado em embalagem 

plástica de 500gr. 

13,11 2.884,20 

6 200 kg Polpa natural de fruta cítrica concentrado, sabor  

Tangerina, sem adição de açúcar e conservantes. 

Embalagem plástica transparente com peso liquido de 

500kg. Deve apresentar rótulo com data de fabricação e 

validade. 

8,50 1.700,00 

7 600 kg Polpa natural de fruta cítrica concentrado, sabor 

Laranja, sem adição de açúcar e conservantes. 

Embalagem plástica transparente com peso líquido de 

500gr. Deve apresentar rótulo com data de fabricação e 

validade. 

8,50 5.100,00 

 

 

8 350 lt 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). 

13,15 4.602,50 

9 3300 Un Mini pizza caseira, tamanho médio, 50gramas, recheio 

de guisado e frango c/ legumes. Acondicionada em 

0,93 3.069,00 

 



 

 
 

embalagem plástica devidamente identificada com 

peso, data de fabricação e validade. 

10 3300 Un Pastel assado, peso médio 75gramas, recheio de 

guisado e frango. Acondicionada em embalagem 

plástica devidamente identificada com peso, data de 

fabricação e validade. 

0,80 2.640,00 

TOTAL 34.066,90 

 


