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Item Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

00302-1001000000 - MATERIAL DE CONSUMODotação

001

ACHOCOLATADO EM PÓ - Embalagem: pacote
plástico de 1 kg (um quilo).
Características gerais: produto vitaminado, de preparo
instantâneo. Deve conter os seguintes ingredientes:
açúcar, cacau solubilizado ou em pó, maltodextrina,
sal e aromatizantes; pode conter soro de leite e/ou
leite em pó desnatado. Em uma porção de 20g deve
conter no máximo 17g de carboidratos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

290,00PCT00002727

002

ACHOCOLATADO EM PÓ - Embalagem: pacote
plástico de 1 kg (um quilo).
Características gerais: produto vitaminado, de preparo
instantâneo. Deve conter os seguintes ingredientes:
açúcar, cacau solubilizado ou em pó, maltodextrina,
sal e aromatizantes; pode conter soro de leite e/ou
leite em pó desnatado. Em uma porção de 20g deve
conter no máximo 17g de carboidratos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

2.000,00PCT00002727

003

ACHOCOLATADO EM PÓ - Embalagem: pacote
plástico de 1 kg (um quilo).
Características gerais: produto vitaminado, de preparo
instantâneo. Deve conter os seguintes ingredientes:
açúcar, cacau solubilizado ou em pó, maltodextrina,
sal e aromatizantes; pode conter soro de leite e/ou
leite em pó desnatado. Em uma porção de 20g deve
conter no máximo 17g de carboidratos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

290,00PCT00002727

004

ACHOCOLATADO EM PÓ ZERO AÇÚCAR
EMBALAGEM: POTE PLÁSTICO DE 210 G. -
Características gerais: Maltodextrina, cacau em pó
lecitinado, vitaminas (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7,
B9, B12), minerais (ferro e zinco), edulcorantes
artificiais: ciclamato de sódio, acessulfame de
potássio e sucralose e aromatizante. Alérgicos:
contém derivado de soja; pode conter derivados de
leite; não contém glúten; contém 35% de cacau,
diabéticos: contém glicose e maltose naturalmente
existentes no cacau e na maltodextrina.
Em uma porção de 18g deve conter no máximo 11,2g
de carboidratos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

80,00PT00021912

005

ACHOCOLATADO EM PÓ ZERO AÇÚCAR
EMBALAGEM: POTE PLÁSTICO DE 210 G. -
Características gerais: Maltodextrina, cacau em pó
lecitinado, vitaminas (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7,
B9, B12), minerais (ferro e zinco), edulcorantes
artificiais: ciclamato de sódio, acessulfame de
potássio e sucralose e aromatizante. Alérgicos:
contém derivado de soja; pode conter derivados de
leite; não contém glúten; contém 35% de cacau,
diabéticos: contém glicose e maltose naturalmente

540,00PT00021912
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existentes no cacau e na maltodextrina.
Em uma porção de 18g deve conter no máximo 11,2g
de carboidratos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

006

ACHOCOLATADO EM PÓ ZERO AÇÚCAR
EMBALAGEM: POTE PLÁSTICO DE 210 G. -
Características gerais: Maltodextrina, cacau em pó
lecitinado, vitaminas (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7,
B9, B12), minerais (ferro e zinco), edulcorantes
artificiais: ciclamato de sódio, acessulfame de
potássio e sucralose e aromatizante. Alérgicos:
contém derivado de soja; pode conter derivados de
leite; não contém glúten; contém 35% de cacau,
diabéticos: contém glicose e maltose naturalmente
existentes no cacau e na maltodextrina.
Em uma porção de 18g deve conter no máximo 11,2g
de carboidratos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

80,00PT00021912

007

ALHO - Embalagem: caixa com 10 kg (dez quilos).

Características gerais: Classe A, bulbo inteiro,
nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.

Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do
vencimento.

24,00CX00002721

008

ALHO - Embalagem: caixa com 10 kg (dez quilos).

Características gerais: Classe A, bulbo inteiro,
nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.

Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do
vencimento.

300,00CX00002721

009

ALHO - Embalagem: caixa com 10 kg (dez quilos).

Características gerais: Classe A, bulbo inteiro,
nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.

Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do
vencimento.

24,00CX00002721

010

AMENDOIM - Embalagem: saco plástico transparente,
atóxico, pacotes de 500g.

Características gerais: amendoim cru, com pele,
constituído de grãos inteiros, sãos, limpos e de

50,00PCT00007193
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primeira qualidade; sem fermentação e mofo, isento
de sujidades, parasitas e larvas.

Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

011

AMENDOIM - Embalagem: saco plástico transparente,
atóxico, pacotes de 500g.

Características gerais: amendoim cru, com pele,
constituído de grãos inteiros, sãos, limpos e de
primeira qualidade; sem fermentação e mofo, isento
de sujidades, parasitas e larvas.

Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

300,00PCT00007193

012

AMENDOIM - Embalagem: saco plástico transparente,
atóxico, pacotes de 500g.

Características gerais: amendoim cru, com pele,
constituído de grãos inteiros, sãos, limpos e de
primeira qualidade; sem fermentação e mofo, isento
de sujidades, parasitas e larvas.

Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

50,00PCT00007193

013

AMIDO DE MILHO - Embalagem plástica de 500
gramas.
Características gerais: estar isento de sujidades,
larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
Prazo de validade: mínimo de validade de 6 (seis)
meses, contados a partir da data de entrega.

50,00PCT00000994

014

AMIDO DE MILHO - Embalagem plástica de 500
gramas.
Características gerais: estar isento de sujidades,
larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
Prazo de validade: mínimo de validade de 6 (seis)
meses, contados a partir da data de entrega.

300,00PCT00000994

015

AMIDO DE MILHO - Embalagem plástica de 500
gramas.
Características gerais: estar isento de sujidades,
larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
Prazo de validade: mínimo de validade de 6 (seis)
meses, contados a partir da data de entrega.

50,00PCT00000994

016

ARROZ BRANCO TIPO 1 - Embalagem: pacote de 5 kg
(cinco quilos), em plástico transparente atóxico.
Características gerais: sem ser parboilizado,
procedência nacional e de safra corrente. Isento de
mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

3.400,00KG00002709

017

ARROZ BRANCO TIPO 1 - Embalagem: pacote de 5 kg
(cinco quilos), em plástico transparente atóxico.
Características gerais: sem ser parboilizado,
procedência nacional e de safra corrente. Isento de
mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas.

300,00PCT00002709
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Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

018

ARROZ BRANCO TIPO 1 - Embalagem: pacote de 5 kg
(cinco quilos), em plástico transparente atóxico.
Características gerais: sem ser parboilizado,
procedência nacional e de safra corrente. Isento de
mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

300,00PCT00002709

019

ATUM RALADO NATURAL - Embalagem de 130g,
atum rico em ômega 3, que é uma boa fonte de
proteínas.
Características gerais: acondicionado em recipiente
de folha de flandres íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedencia, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. Caixas com
50 unidades cada.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

11,00CX00026035

020

ATUM RALADO NATURAL - Embalagem de 130g,
atum rico em ômega 3, que é uma boa fonte de
proteínas.
Características gerais: acondicionado em recipiente
de folha de flandres íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedencia, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. Caixas com
50 unidades cada.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

128,00CX00026035

021

ATUM RALADO NATURAL - Embalagem de 130g,
atum rico em ômega 3, que é uma boa fonte de
proteínas.
Características gerais: acondicionado em recipiente
de folha de flandres íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedencia, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. Caixas com
50 unidades cada.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

11,00CX00026035

022

AÇAFRÃO (CÚRCUMA) EM PÓ - possui um sabor
forte e característico, além de uma linda cor
amarelada (devido a curcumina). O açafrão é
conhecido por suas propriedades que trazem
benefícios para o organismo e é largamente utilizado
na culinária para dar cor a pratos doces, a diversas
receitas salgadas como peixes, risotos, ensopados e
molhos em geral. Embalagem de polipropileno
transparente contendo 1 kg.

22,00PCT00026041

023

AÇAFRÃO (CÚRCUMA) EM PÓ - possui um sabor
forte e característico, além de uma linda cor
amarelada (devido a curcumina). O açafrão é
conhecido por suas propriedades que trazem

220,00PCT00026041
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benefícios para o organismo e é largamente utilizado
na culinária para dar cor a pratos doces, a diversas
receitas salgadas como peixes, risotos, ensopados e
molhos em geral. Embalagem de polipropileno
transparente contendo 1 kg.

024

AÇAFRÃO (CÚRCUMA) EM PÓ - possui um sabor
forte e característico, além de uma linda cor
amarelada (devido a curcumina). O açafrão é
conhecido por suas propriedades que trazem
benefícios para o organismo e é largamente utilizado
na culinária para dar cor a pratos doces, a diversas
receitas salgadas como peixes, risotos, ensopados e
molhos em geral. Embalagem de polipropileno
transparente contendo 1 kg.

22,00PCT00026041

025

AÇUCAR CRISTAL- PCT COM 05KG - Embalagem:
pacote de 5 kg (cinco quilos), em plástico
transparente atóxico.
Características gerais: de safra corrente e
procedência nacional. Isento de sujidades, larvas e
parasitas, além de elementos histológicos e amidos
estranhos. Não deve conter também corantes,
aromatizantes, conservantes ou qualquer outra
substância que evite ressecamento.
Prazo de validade: mínimo de 1  (um) ano, contados a
partir da data de entrega.

150,00PCT00024448

026

AÇUCAR CRISTAL- PCT COM 05KG - Embalagem:
pacote de 5 kg (cinco quilos), em plástico
transparente atóxico.
Características gerais: de safra corrente e
procedência nacional. Isento de sujidades, larvas e
parasitas, além de elementos histológicos e amidos
estranhos. Não deve conter também corantes,
aromatizantes, conservantes ou qualquer outra
substância que evite ressecamento.
Prazo de validade: mínimo de 1  (um) ano, contados a
partir da data de entrega.

1.200,00PCT00024448

027

AÇUCAR CRISTAL- PCT COM 05KG - Embalagem:
pacote de 5 kg (cinco quilos), em plástico
transparente atóxico.
Características gerais: de safra corrente e
procedência nacional. Isento de sujidades, larvas e
parasitas, além de elementos histológicos e amidos
estranhos. Não deve conter também corantes,
aromatizantes, conservantes ou qualquer outra
substância que evite ressecamento.
Prazo de validade: mínimo de 1  (um) ano, contados a
partir da data de entrega.

150,00PCT00024448

028

AÇÚCAR DEMERARA 1KG - Embalagem: pacote de 1
kg em plástico atóxico. Ingredientes: Açúcar de cana,
não contém glúten. Prazo de validade: mínimo de 1
(um) ano, contados a partir da data de entrega.

50,00PCT00026030

029

AÇÚCAR DEMERARA 1KG - Embalagem: pacote de 1
kg em plástico atóxico. Ingredientes: Açúcar de cana,
não contém glúten. Prazo de validade: mínimo de 1
(um) ano, contados a partir da data de entrega.

200,00PCT00026030

030
AÇÚCAR DEMERARA 1KG - Embalagem: pacote de 1
kg em plástico atóxico. Ingredientes: Açúcar de cana,
não contém glúten. Prazo de validade: mínimo de 1

50,00PCT00026030



Anexo do Memorando n° ____/2022

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N  - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES -  CEP: 29745-000

CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

(um) ano, contados a partir da data de entrega.

031

BATATA INGLESA - Embalagem: saco com 50 kg
(cinqüenta quilos).

Características gerais: Produto limpo, selecionado,
consistente ao toque e isento de partes amassadas
ou batidas. Classificação extra, tamanho e coloração
uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.

Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do
vencimento.

12,00SC00003790

032

BATATA INGLESA - Embalagem: saco com 50 kg
(cinqüenta quilos).

Características gerais: Produto limpo, selecionado,
consistente ao toque e isento de partes amassadas
ou batidas. Classificação extra, tamanho e coloração
uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.

Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do
vencimento.

100,00SC00003790

033

BATATA INGLESA - Embalagem: saco com 50 kg
(cinqüenta quilos).

Características gerais: Produto limpo, selecionado,
consistente ao toque e isento de partes amassadas
ou batidas. Classificação extra, tamanho e coloração
uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.

Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do
vencimento.

12,00SC00003790

034

BISCOITO CREAM CRACKER - Embalagem: pacote
plástico terrmossoldado de 400g. Internamente os
biscoitos devem estar subdivididos em outra
embalagem plástica. Características gerais: o produto
deve apresentar-se íntegro, com sabor e odor
agradável.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, amido,
açúcar, soro de leite em pó, sal, fermento químico
bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e
aromatizante.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

530,00PCT00002719

035

BISCOITO CREAM CRACKER - Embalagem: pacote
plástico terrmossoldado, de 400g (quatrocentos
gramas). Internamente os biscoitos devem estar
subdivididos em outra embalagem plástica.
Características gerais: Dentre os ingredientes
utilizados devem constar farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

530,00PCT00002719

036 BISCOITO CREAM CRACKER - Embalagem: pacote 4.300,00PCT00002719
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plástico terrmossoldado, de 400g (quatrocentos
gramas). Internamente os biscoitos devem estar
subdivididos em outra embalagem plástica.
Características gerais: Dentre os ingredientes
utilizados devem constar farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

037

BISCOITO CREAM CRACKER SEM LACTOSE -
EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO TERMOSSOLDADO
400G - Embalagem: pacote plástico terrmossoldado de
400g. Internamente os biscoitos devem estar
subdivididos em outra embalagem plástica.
Características gerais: o produto deve apresentar-se
íntegro, com sabor e odor agradável.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, água, gordura vegetal hidrogenada zero
trans, açúcar invertido, açúcar, sal, fermentos
químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de
amônio e pirofosfato ácido de sódio), fermento
biológico, estabilizante lecitina de soja, proteinase,
metabissulfito de sódio. Sem colesterol, sem lactose e
sem proteína do leite. Isento de produtos de origem
animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode
conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio.
Não contém glúten.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

150,00PCT00021919

038

BISCOITO CREAM CRACKER SEM LACTOSE -
EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO TERMOSSOLDADO
400G - Internamente os biscoitos devem estar
subdivididos em outra embalagem plástica.
Características gerais: o produto deve apresentar-se
íntegro, com sabor e odor agradável.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, água, gordura vegetal hidrogenada zero
trans, açúcar invertido, açúcar, sal, fermentos
químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de
amônio e pirofosfato ácido de sódio), fermento
biológico, estabilizante lecitina de soja, proteinase,
metabissulfito de sódio. Sem colesterol, sem lactose e
sem proteína do leite. Isento de produtos de origem
animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode
conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio.
Não contém glúten.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

150,00PCT00021919

039

BISCOITO CREAM CRACKER SEM LACTOSE -
EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO TERMOSSOLDADO
400G - Internamente os biscoitos devem estar
subdivididos em outra embalagem plástica.
Características gerais: o produto deve apresentar-se
íntegro, com sabor e odor agradável.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, água, gordura vegetal hidrogenada zero
trans, açúcar invertido, açúcar, sal, fermentos
químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de
amônio e pirofosfato ácido de sódio), fermento
biológico, estabilizante lecitina de soja, proteinase,

1.000,00PCT00021919
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metabissulfito de sódio. Sem colesterol, sem lactose e
sem proteína do leite. Isento de produtos de origem
animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode
conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio.
Não contém glúten.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

040

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - Embalagem: pacote
plástico terrmossoldado, de 400g (quatrocentos
gramas). Internamente os biscoitos devem estar
subdivididos em outra embalagem plástica.
Características gerais: Dentre os ingredientes
utilizados deve constar farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açucar, gordura vegetal,
creme de milho, açucar invertido, amido, sal,
estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos
(bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio,
acidulante ácido láctico, aromatizante e melhorador de
farinha protease (ins 1101i) prazo de validade: minimo
de seis meses contados a partir da data de entrega.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

530,00PCT00006391

041

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - Embalagem: pacote
plástico terrmossoldado, de 400g (quatrocentos
gramas). Internamente os biscoitos devem estar
subdivididos em outra embalagem plástica.
Características gerais: Dentre os ingredientes
utilizados deve constar farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

530,00PCT00006391

042

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - Embalagem: pacote
plástico terrmossoldado, de 400g (quatrocentos
gramas). Internamente os biscoitos devem estar
subdivididos em outra embalagem plástica.
Características gerais: Dentre os ingredientes
utilizados deve constar farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

4.300,00PCT00006391

043

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA SEM LACTOSE E
GLUTEN - EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO
TERMOSSOLDADO 400G. - Internamente os biscoitos
devem estar subdivididos em outra embalagem
plástica. Características gerais: o produto deve
apresentar-se íntegro, com sabor e odor agradável.
Características gerais: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada de palma, açúcar invertido, sal,
emulsificante lecitina de soja, fermentos químicos:
bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e
bicarbonato de amônia, melhorador de farinha:
metabissulfito de sódio, aroma artificial de baunilha e
aroma artificial de limão. Alérgicos: contém derivado
de trigo e soja. Pode conter cevada, soja, aveia e
centeio. Contém glúten. Sem lactose e sem proteína
do leite.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,

150,00PCT00021917
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contados a partir da data de entrega.

044

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA SEM LACTOSE E
GLUTEN - EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO
TERMOSSOLDADO 400G. - Internamente os biscoitos
devem estar subdivididos em outra embalagem
plástica. Características gerais: o produto deve
apresentar-se íntegro, com sabor e odor agradável.
Características gerais: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada de palma, açúcar invertido, sal,
emulsificante lecitina de soja, fermentos químicos:
bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e
bicarbonato de amônia, melhorador de farinha:
metabissulfito de sódio, aroma artificial de baunilha e
aroma artificial de limão. Alérgicos: contém derivado
de trigo e soja. Pode conter cevada, soja, aveia e
centeio. Contém glúten. Sem lactose e sem proteína
do leite.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

1.000,00PCT00021917

045

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA SEM LACTOSE E
GLUTEN - EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO
TERMOSSOLDADO 400G. - Internamente os biscoitos
devem estar subdivididos em outra embalagem
plástica. Características gerais: o produto deve
apresentar-se íntegro, com sabor e odor agradável.
Características gerais: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada de palma, açúcar invertido, sal,
emulsificante lecitina de soja, fermentos químicos:
bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e
bicarbonato de amônia, melhorador de farinha:
metabissulfito de sódio, aroma artificial de baunilha e
aroma artificial de limão. Alérgicos: contém derivado
de trigo e soja. Pode conter cevada, soja, aveia e
centeio. Contém glúten. Sem lactose e sem proteína
do leite.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

150,00PCT00021917

046

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO -
PACOTES PESANDO DE 500 A 700G. - Embalagem
primária: em polipropileno transparente, atóxico,
termossoldada, rotulada de acordo com a legislação
vigente, acondicionadas em caixas de papelão.
Pacotes pesando de 500-700g.
Características gerais: o produto deve apresentar-se
íntegro, com sabor e odor agradável.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar líquido
invertido, sal, coco ralado, fermentos químicos:
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e
pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e
emulsificante lecitina de soja.
Prazo de validade: 8 meses após a data de
fabricação: máximo 45 dias.

360,00PCT00021920

047
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO -
PACOTES PESANDO DE 500 A 700G. - Embalagem
primária: em polipropileno transparente, atóxico,

3.660,00PCT00021920
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termossoldada, rotulada de acordo com a legislação
vigente, acondicionadas em caixas de papelão.
Pacotes pesando de 500-700g.
Características gerais: o produto deve apresentar-se
íntegro, com sabor e odor agradável.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar líquido
invertido, sal, coco ralado, fermentos químicos:
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e
pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e
emulsificante lecitina de soja.
Prazo de validade: 8 meses após a data de
fabricação: máximo 45 dias.

048

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO -
PACOTES PESANDO DE 500 A 700G. - Embalagem
primária: em polipropileno transparente, atóxico,
termossoldada, rotulada de acordo com a legislação
vigente, acondicionadas em caixas de papelão.
Pacotes pesando de 500-700g.
Características gerais: o produto deve apresentar-se
íntegro, com sabor e odor agradável.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar líquido
invertido, sal, coco ralado, fermentos químicos:
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e
pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e
emulsificante lecitina de soja.
Prazo de validade: 8 meses após a data de
fabricação: máximo 45 dias.

360,00PCT00021920

049

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO SEM
LACTOSE E SEM GLUTEN- PACOTES PESANDO DE
500 A 700G. - Embalagem primária: em polipropileno
transparente, atóxico, termossoldada, rotulada de
acordo com a legislação vigente, acondicionadas em
caixas de papelão. Pacotes pesando 500-700g.
Características gerais: o produto deve apresentar-se
íntegro, com sabor e odor agradável.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, estabilizantes lecitina
de soja, aroma de coco, fermentos químicos
(bicarnonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e
bicarbonato de amônio), sal, aroma de baunilha, coco
ralado, aroma de leite condensado, vitaminas (b1, b2,
b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose. Isento de
produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos:
contém trigo. Pode conter derivados de cevada,
aveia, soja e centeio.
Prazo de validade: 8 meses após a data de
fabricação: máximo 45 dias.

200,00PCT00021921

050

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO SEM
LACTOSE E SEM GLUTEN- PACOTES PESANDO DE
500 A 700G. - Embalagem primária: em polipropileno
transparente, atóxico, termossoldada, rotulada de
acordo com a legislação vigente, acondicionadas em
caixas de papelão. Pacotes pesando 500-700g.
Características gerais: o produto deve apresentar-se
íntegro, com sabor e odor agradável.

1.000,00PCT00021921
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Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, estabilizantes lecitina
de soja, aroma de coco, fermentos químicos
(bicarnonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e
bicarbonato de amônio), sal, aroma de baunilha, coco
ralado, aroma de leite condensado, vitaminas (b1, b2,
b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose. Isento de
produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos:
contém trigo. Pode conter derivados de cevada,
aveia, soja e centeio.
Prazo de validade: 8 meses após a data de
fabricação: máximo 45 dias.

051

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO SEM
LACTOSE E SEM GLUTEN- PACOTES PESANDO DE
500 A 700G. - Embalagem primária: em polipropileno
transparente, atóxico, termossoldada, rotulada de
acordo com a legislação vigente, acondicionadas em
caixas de papelão. Pacotes pesando 500-700g.
Características gerais: o produto deve apresentar-se
íntegro, com sabor e odor agradável.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, estabilizantes lecitina
de soja, aroma de coco, fermentos químicos
(bicarnonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e
bicarbonato de amônio), sal, aroma de baunilha, coco
ralado, aroma de leite condensado, vitaminas (b1, b2,
b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose. Isento de
produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos:
contém trigo. Pode conter derivados de cevada,
aveia, soja e centeio.
Prazo de validade: 8 meses após a data de
fabricação: máximo 45 dias.

200,00PCT00021921

052

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Embalagem: pacote de
500 (quinhentos) gramas. Desenvolvido a partir de
grãos criteriosamente selecionados.
Características gerais: Ponto de Torra: Médio escuro,
Moagem: Fina, sabor diferenciado e aroma intenso.
Embalagem aluminizada, selo de pureza emitido pela
Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC,
segundo os padrões da Resolução nº 259 de
20/09/2002 do MS.
Prazo de validade: mínimo de 6 meses, contados a
partir da data de entrega.

120,00PCT00003444

053

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Embalagem: pacote de
500 (quinhentos) gramas. Desenvolvido a partir de
grãos criteriosamente selecionados.
Características gerais: Ponto de Torra: Médio escuro,
Moagem: Fina, sabor diferenciado e aroma intenso.
Embalagem aluminizada, selo de pureza emitido pela
Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC,
segundo os padrões da Resolução nº 259 de
20/09/2002 do MS.
Prazo de validade: mínimo de 6 meses, contados a
partir da data de entrega.

2.000,00PCT00003444

054
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Embalagem: pacote de
500 (quinhentos) gramas. Desenvolvido a partir de

120,00PCT00003444
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grãos criteriosamente selecionados.
Características gerais: Ponto de Torra: Médio escuro,
Moagem: Fina, sabor diferenciado e aroma intenso.
Embalagem aluminizada, selo de pureza emitido pela
Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC,
segundo os padrões da Resolução nº 259 de
20/09/2002 do MS.
Prazo de validade: mínimo de 6 meses, contados a
partir da data de entrega.

055

CANJIQUINHA DE MILHO - Embalagem: pacote
plástico, transparente, termossoldado, com 1 kg (um
quilo).
Características gerais: enriquecida com ferro e ácido
fólico. Deve estar isento de sujidades, larvas,
parasitas, insetos inteiros ou seus fragmentos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

240,00KG00002725

056

CANJIQUINHA DE MILHO - Embalagem: pacote
plástico, transparente, termossoldado, com 1 kg (um
quilo).
Características gerais: enriquecida com ferro e ácido
fólico. Deve estar isento de sujidades, larvas,
parasitas, insetos inteiros ou seus fragmentos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

2.400,00KG00002725

057

CANJIQUINHA DE MILHO - Embalagem: pacote
plástico, transparente, termossoldado, com 1 kg (um
quilo).
Características gerais: enriquecida com ferro e ácido
fólico. Deve estar isento de sujidades, larvas,
parasitas, insetos inteiros ou seus fragmentos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

240,00KG00002725

058

CAPA DE FILÉ - A capa de filé é um corte localizado
sobre a ponta do contrafilé.  Possui textura desigual,
grande quantidade de nervos e espessa camada de
gordura. É uma ótima opção para o preparo de carnes
com molho que precisam de cozimento mais longo.
Pode ser usada em assados, ensopados, refogados
e carne de panela. Indicada para ser usada moída e
picadinha. Peça individual: 2,5kg a 3kg Caixa: 25kg,
aproximadamente.

50,00CX00021947

059

CAPA DE FILÉ - A capa de filé é um corte localizado
sobre a ponta do contrafilé.  Possui textura desigual,
grande quantidade de nervos e espessa camada de
gordura. É uma ótima opção para o preparo de carnes
com molho que precisam de cozimento mais longo.
Pode ser usada em assados, ensopados, refogados
e carne de panela. Indicada para ser usada moída e
picadinha. Peça individual: 2,5kg a 3kg Caixa: 25kg,
aproximadamente.

250,00CX00021947

060

CAPA DE FILÉ - A capa de filé é um corte localizado
sobre a ponta do contrafilé.  Possui textura desigual,
grande quantidade de nervos e espessa camada de
gordura. É uma ótima opção para o preparo de carnes
com molho que precisam de cozimento mais longo.
Pode ser usada em assados, ensopados, refogados

50,00CX00021947
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e carne de panela. Indicada para ser usada moída e
picadinha. Peça individual: 2,5kg a 3kg Caixa: 25kg,
aproximadamente.

061

CARNE BOVINA CONGELADA (ACÉM) - Embalagem:
O produto deverá ser embalado em plástico
resistente, transparente, flexível, atóxico, em pacotes
com peso de 1 kg (um quilo).
Características gerais: Corte ACÉM.
Proveniente de machos da espécie bovina, sadios,
abatidos sob inspeção sanitária. Durante o
processamento deve ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e
aponeuroses). A carne bovina em cubo congelada
corte Acém, deve apresentar-se livre de parasitas e
de qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração. Não deverá
apresentar superfície úmida, pegajosa, exudato ou
partes flácidas ou de consistência anormal, com
indícios de fermentação pútrida.
Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro, constando
obrigatoriamente registro no SIF ou outro órgão de
inspeção equivalente;
*Identificação completa do produto;
*Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
*Cuidados com o preparo.

400,00KG00007192

062

CARNE BOVINA CONGELADA (ACÉM) - Embalagem:
O produto deverá ser embalado em plástico
resistente, transparente, flexível, atóxico, em pacotes
com peso de 1 kg (um quilo).
Características gerais: Corte ACÉM.
Proveniente de machos da espécie bovina, sadios,
abatidos sob inspeção sanitária. Durante o
processamento deve ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e
aponeuroses). A carne bovina em cubo congelada
corte Acém, deve apresentar-se livre de parasitas e
de qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração. Não deverá
apresentar superfície úmida, pegajosa, exudato ou
partes flácidas ou de consistência anormal, com
indícios de fermentação pútrida.
Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro, constando
obrigatoriamente registro no SIF ou outro órgão de
inspeção equivalente;
*Identificação completa do produto;
*Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e

2.600,00KG00007192



Anexo do Memorando n° ____/2022

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N  - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES -  CEP: 29745-000

CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

conservação;
*Cuidados com o preparo.

063

CARNE BOVINA CONGELADA (ACÉM) - Embalagem:
O produto deverá ser embalado em plástico
resistente, transparente, flexível, atóxico, em pacotes
com peso de 1 kg (um quilo).
Características gerais: Corte ACÉM.
Proveniente de machos da espécie bovina, sadios,
abatidos sob inspeção sanitária. Durante o
processamento deve ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e
aponeuroses). A carne bovina em cubo congelada
corte Acém, deve apresentar-se livre de parasitas e
de qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração. Não deverá
apresentar superfície úmida, pegajosa, exudato ou
partes flácidas ou de consistência anormal, com
indícios de fermentação pútrida.
Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro, constando
obrigatoriamente registro no SIF ou outro órgão de
inspeção equivalente;
*Identificação completa do produto;
*Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
*Cuidados com o preparo.

400,00KG00007192

064

CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (CORTE DE
ACÉM). - Embalagem: O produto deverá ser embalado
em plástico resistente, transparente, flexível, atóxico,
em pacotes com peso de 1 a 2 kg.
Características gerais:Corte de ACÉM moído.
Proveniente de machos da espécie bovina, sadios,
abatidos sob inspeção sanitária. Durante o
processamento deve ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e
aponeuroses). A carne bovina moída congelada corte
Músculo, deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir alguma alteração. Não deverá apresentar
superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de
fermentação pútrida.
Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro, constando
obrigatoriamente registro no SIF ou outro órgão de
inspeção equivalente;
*Identificação completa do produto;
*Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;

400,00KG00002722
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*Cuidados com o preparo.

065

CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (CORTE DE
ACÉM). - Embalagem: O produto deverá ser embalado
em plástico resistente, transparente, flexível, atóxico,
em pacotes com peso de 1 a 2 kg.
Características gerais:Corte de ACÉM moído.
Proveniente de machos da espécie bovina, sadios,
abatidos sob inspeção sanitária. Durante o
processamento deve ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e
aponeuroses). A carne bovina moída congelada corte
Músculo, deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir alguma alteração. Não deverá apresentar
superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de
fermentação pútrida.
Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro, constando
obrigatoriamente registro no SIF ou outro órgão de
inspeção equivalente;
*Identificação completa do produto;
*Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
*Cuidados com o preparo.

2.600,00KG00002722

066

CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (CORTE DE
ACÉM). - Embalagem: O produto deverá ser embalado
em plástico resistente, transparente, flexível, atóxico,
em pacotes com peso de 1 a 2 kg.
Características gerais:Corte de ACÉM moído.
Proveniente de machos da espécie bovina, sadios,
abatidos sob inspeção sanitária. Durante o
processamento deve ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e
aponeuroses). A carne bovina moída congelada corte
Músculo, deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir alguma alteração. Não deverá apresentar
superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de
fermentação pútrida.
Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro, constando
obrigatoriamente registro no SIF ou outro órgão de
inspeção equivalente;
*Identificação completa do produto;
*Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
*Cuidados com o preparo.

400,00KG00002722
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067

CEBOLA BRANCA - Embalagem: saco com 20 kg
(vinte quilos).

Características gerais: produto selecionado, sem
réstia, tipo branco, nova de primeira qualidade com
casca sã e sem rupturas, acondicionada em
embalagens resistentes e transparentes, tamanho
médio, tamanho e coloração uniforme, consistente ao
toque e isento de partes amassadas ou batidas.

Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 (sete) dias antes do
vencimento.

12,00SC00003795

068

CEBOLA BRANCA - Embalagem: saco com 20 kg
(vinte quilos).

Características gerais: produto selecionado, sem
réstia, tipo branco, nova de primeira qualidade com
casca sã e sem rupturas, acondicionada em
embalagens resistentes e transparentes, tamanho
médio, tamanho e coloração uniforme, consistente ao
toque e isento de partes amassadas ou batidas.

Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 (sete) dias antes do
vencimento.

100,00SC00003795

069

CEBOLA BRANCA - Embalagem: saco com 20 kg
(vinte quilos).

Características gerais: produto selecionado, sem
réstia, tipo branco, nova de primeira qualidade com
casca sã e sem rupturas, acondicionada em
embalagens resistentes e transparentes, tamanho
médio, tamanho e coloração uniforme, consistente ao
toque e isento de partes amassadas ou batidas.

Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 (sete) dias antes do
vencimento.

12,00SC00003795

070

CEREAL INFANTIL SABOR ARROZ- EMBALAGEM:
CAIXA COM 16 UNID. DE 230G CADA. - Embalagem:
caixa com 16 unidades de 230 gramas cada.
Características gerais: Ingredientes mínimos: Farinha
de arroz, açúcar, farinha de aveia, extrato de malte,
sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, sulfato de zinco, fumarato ferroso),
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6,
ácido fólico, vitamina D), probiótico e aromatizante
vanilina.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE,
TRIGO, CEVADA, CENTEIO E AVEIA. Prazo de
validade: mínimo de 06 (seis) meses, contados a partir
da data de entrega.

10,00CX00021924

071

CEREAL INFANTIL SABOR AVEIA E AMEIXA -
Embalagem: caixa com 16 unidades de 180 gramas
cada.
Características gerais: Ingredientes mínimos: Farinha
de arroz*, açúcar, farinha de aveia*, ameixa (2,7%),

10,00CX00026078
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extrato de malte, sais minerais (carbonato de cálcio,
fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico,
vitamina A, vitamina B1,vitamina B6, ácido fólico,
vitamina D), probiótico (Bifidobacterium lactis),
regulador de acidez fosfato de sódio dibásico e
aromatizante vanilina.
*Cereais - 69% (arroz e aveia).
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega

072

CEREAL INFANTIL SABOR CHOCOLATE -
Embalagem: caixa com 16 unidades de 250 gramas
cada.
Características gerais: Ingredientes mínimos:
Ingredientes após o preparo: farinha de arroz (46%),
açúcar, inulina, farinha de aveia integral (11%), cacau
em pó (5,5%), cálcio (fosfato de cálcio monobásico),
extrato de malte, cálcio (carbonato de cálcio), ferro
(fumarato ferroso), vitamina C (ácido L-ascórbico),
zinco (óxido de zinco), vitamina A (acetato de retinila),
vitamina D (colecalciferol), vitamina B6 (cloridrato de
piridoxina), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina
K (fitomenadiona), ácido fólico (ácido
N-pteroil-L-glutâmico), vitamina B12
(Cianocobalamina), aromatizantes e regulador de
acidez fosfato de sódio dibásico.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega

10,00CX00026077

073

CEREAL INFANTIL SABOR MILHO - Embalagem: caixa
com 16 unidades de 230 gramas cada.
Características gerais: Ingredientes: farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, sais
minerais (fosfato de sódio dibásico, carbonato de
cálcio, sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico,
vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico,
vitamina D), probiótico e aromatizante vanilina. Prazo
de validade: mínimo de 06 (seis) meses, contados a
partir da data de entrega.

10,00CX00002734

074

CEREAL INFANTIL SABOR MULTICEREAIS -
Embalagem: caixa com 16 unidades de 230 gramas
cada.
Características gerais: Ingredientes mínimos: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico,
farinha de arroz, sais minerais (carbonato de cálcio,
fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato
de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E,
ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina
B6, ácido fólico, vitamina D), probiótico e aromatizante
vanilina.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega.

10,00CX00026080

075

CEREAL SABOR ARROZ E AVEIA - Embalagem:
caixa com 16 unidades de 230 gramas cada.
Características gerais: Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico (54%), farinha de
aveia (20%), açúcar, leite em pó integral (3,9%), sais

10,00CX00026079
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minerais (carbonato de cálcio, fosfato de potássio
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco),
vitaminas (Vit. C, Vit. E, niacina, ácido pantotênico, Vit.
A, Vit. B1, Vit. B6, ácido fólico, Vit. D) e aromatizante
vanilina.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de entrega

076

COLORAU (COLORÍFERO) - Embalagem: pacote
plástico, transparente e resistente, de 500 gramas.
Características gerais: O colorau em pó deverá ser
constituído por urucum; poderá conter em sua
composição: fubá e óleo de soja, mas não deve
apresentar sal. O produto deve ser isento de
contaminante físico (como pó, serragem, ou partículas
similares).
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da data de entrega.

22,00PCT00000370

077

COLORAU (COLORÍFERO) - Embalagem: pacote
plástico, transparente e resistente, de 500 gramas.
Características gerais: O colorau em pó deverá ser
constituído por urucum; poderá conter em sua
composição: fubá e óleo de soja, mas não deve
apresentar sal. O produto deve ser isento de
contaminante físico (como pó, serragem, ou partículas
similares).
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da data de entrega.

400,00PCT00000370

078

COLORAU (COLORÍFERO) - Embalagem: pacote
plástico, transparente e resistente, de 500 gramas.
Características gerais: O colorau em pó deverá ser
constituído por urucum; poderá conter em sua
composição: fubá e óleo de soja, mas não deve
apresentar sal. O produto deve ser isento de
contaminante físico (como pó, serragem, ou partículas
similares).
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da data de entrega.

22,00PCT00000370

079

CORTES CONGELADOS DE FRANGO (COXA E
SOBRECOXA) - Embalagem: o produto deverá ser
embalado em plástico resistente, transparente ou não,
flexível, atóxico. Os pacotes devem apresentar um
peso mínimo de 900g (novecentos gramas) e máximo
de 1,4 kg (um quilo e quatrocentos gramas).
Características gerais: Produto proveniente de
espécies sadias, abatidas sob inspeção sanitária
legal, devendo apresentar cor, sabor e odor
característicos, sem indícios de fermentação pútrida.
Será avaliado o percentual de perda por
descongelamento do produto, para fins de
comparação entre produtores. Aquelas que
apresentarem percentual maior que 10% poderão ser
desclassificados.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da entrega.
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:

440,00KG00002716
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Nome e endereço do abatedouro e/ou granja,
constando obrigatoriamente registro no SIF ou outro
órgão de inspeção sanitária equivalente;
Identificação completa do produto;
Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
Cuidados com o preparo.

080

CORTES CONGELADOS DE FRANGO (COXA E
SOBRECOXA) - Embalagem: o produto deverá ser
embalado em plástico resistente, transparente ou não,
flexível, atóxico. Os pacotes devem apresentar um
peso mínimo de 900g (novecentos gramas) e máximo
de 1,4 kg (um quilo e quatrocentos gramas).
Características gerais: Produto proveniente de
espécies sadias, abatidas sob inspeção sanitária
legal, devendo apresentar cor, sabor e odor
característicos, sem indícios de fermentação pútrida.
Será avaliado o percentual de perda por
descongelamento do produto, para fins de
comparação entre produtores. Aquelas que
apresentarem percentual maior que 10% poderão ser
desclassificados.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da entrega.
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
Nome e endereço do abatedouro e/ou granja,
constando obrigatoriamente registro no SIF ou outro
órgão de inspeção sanitária equivalente;
Identificação completa do produto;
Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
Cuidados com o preparo.

4.000,00KG00002716

081

CORTES CONGELADOS DE FRANGO (COXA E
SOBRECOXA) - Embalagem: o produto deverá ser
embalado em plástico resistente, transparente ou não,
flexível, atóxico. Os pacotes devem apresentar um
peso mínimo de 900g (novecentos gramas) e máximo
de 1,4 kg (um quilo e quatrocentos gramas).
Características gerais: Produto proveniente de
espécies sadias, abatidas sob inspeção sanitária
legal, devendo apresentar cor, sabor e odor
característicos, sem indícios de fermentação pútrida.
Será avaliado o percentual de perda por
descongelamento do produto, para fins de
comparação entre produtores. Aquelas que
apresentarem percentual maior que 10% poderão ser
desclassificados.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da entrega.
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem

440,00KG00002716
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deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
Nome e endereço do abatedouro e/ou granja,
constando obrigatoriamente registro no SIF ou outro
órgão de inspeção sanitária equivalente;
Identificação completa do produto;
Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
Cuidados com o preparo.

082

CORTES CONGELADOS DE FRANGO (COXINHA DA
ASA ) - Frango congelada em embalagem de até 2 kg,
contendo. Somente a coxinha da asa.
Características gerais: Produto proveniente de
espécies sadias, abatidas sob inspeção sanitária
legal, devendo apresentar cor, sabor e odor
característicos, sem indícios de fermentação pútrida.
Será avaliado o percentual de perda por
descongelamento do produto, para fins de
comparação entre produtores. Aquelas que
apresentarem percentual maior que 10% poderão ser
desclassificadas.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da entrega.
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro e/ou granja,
constando obrigatoriamente registro no SIF ou outro
órgão de inspeção sanitária equivalente;
*Identificação completa do produto;
*Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
*Cuidados com o preparo.

440,00KG00014521

083

CORTES CONGELADOS DE FRANGO (COXINHA DA
ASA ) - Frango congelada em embalagem de até 2 kg,
contendo. Somente a coxinha da asa.
Características gerais: Produto proveniente de
espécies sadias, abatidas sob inspeção sanitária
legal, devendo apresentar cor, sabor e odor
característicos, sem indícios de fermentação pútrida.
Será avaliado o percentual de perda por
descongelamento do produto, para fins de
comparação entre produtores. Aquelas que
apresentarem percentual maior que 10% poderão ser
desclassificadas.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da entrega.
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro e/ou granja,
constando obrigatoriamente registro no SIF ou outro
órgão de inspeção sanitária equivalente;

4.000,00KG00014521
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*Identificação completa do produto;
*Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
*Cuidados com o preparo.

084

CORTES CONGELADOS DE FRANGO (COXINHA DA
ASA ) - Frango congelada em embalagem de até 2 kg,
contendo. Somente a coxinha da asa.
Características gerais: Produto proveniente de
espécies sadias, abatidas sob inspeção sanitária
legal, devendo apresentar cor, sabor e odor
característicos, sem indícios de fermentação pútrida.
Será avaliado o percentual de perda por
descongelamento do produto, para fins de
comparação entre produtores. Aquelas que
apresentarem percentual maior que 10% poderão ser
desclassificadas.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da entrega.
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro e/ou granja,
constando obrigatoriamente registro no SIF ou outro
órgão de inspeção sanitária equivalente;
*Identificação completa do produto;
*Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
*Cuidados com o preparo.

440,00KG00014521

085

CORTES CONGELADOS DE FRANGO (PEITO) -
Embalagem: o produto deverá ser embalado em
plástico resistente, transparente ou não, flexível,
atóxico. Os pacotes devem apresentar um peso
mínimo de 900g (novecentos gramas) e máximo de 1,4
kg (um quilo e quatrocentos gramas).
Características gerais: Produto proveniente de
espécies sadias, abatidas sob inspeção sanitária
legal, devendo apresentar cor, sabor e odor
característicos, sem indícios de fermentação pútrida.
Será avaliado o percentual de perda por
descongelamento do produto, para fins de
comparação entre produtores. Aquelas que
apresentarem percentual maior que 10% poderão ser
desclassificadas.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da entrega.
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro e/ou granja,
constando obrigatoriamente registro no SIF ou outro
órgão de inspeção sanitária equivalente;
*Identificação completa do produto;
*Data de fabricação, prazo de validade e prazo

440,00KG00002208
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máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
*Cuidados com o preparo.

086

CORTES CONGELADOS DE FRANGO (PEITO) -
Embalagem: o produto deverá ser embalado em
plástico resistente, transparente ou não, flexível,
atóxico. Os pacotes devem apresentar um peso
mínimo de 900g (novecentos gramas) e máximo de 1,4
kg (um quilo e quatrocentos gramas).
Características gerais: Produto proveniente de
espécies sadias, abatidas sob inspeção sanitária
legal, devendo apresentar cor, sabor e odor
característicos, sem indícios de fermentação pútrida.
Será avaliado o percentual de perda por
descongelamento do produto, para fins de
comparação entre produtores. Aquelas que
apresentarem percentual maior que 10% poderão ser
desclassificadas.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da entrega.
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro e/ou granja,
constando obrigatoriamente registro no SIF ou outro
órgão de inspeção sanitária equivalente;
*Identificação completa do produto;
*Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
*Cuidados com o preparo.

4.000,00KG00002208

087

CORTES CONGELADOS DE FRANGO (PEITO) -
Embalagem: o produto deverá ser embalado em
plástico resistente, transparente ou não, flexível,
atóxico. Os pacotes devem apresentar um peso
mínimo de 900g (novecentos gramas) e máximo de 1,4
kg (um quilo e quatrocentos gramas).
Características gerais: Produto proveniente de
espécies sadias, abatidas sob inspeção sanitária
legal, devendo apresentar cor, sabor e odor
característicos, sem indícios de fermentação pútrida.
Será avaliado o percentual de perda por
descongelamento do produto, para fins de
comparação entre produtores. Aquelas que
apresentarem percentual maior que 10% poderão ser
desclassificadas.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses,
contados a partir da entrega.
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével
as seguintes informações:
*Nome e endereço do abatedouro e/ou granja,
constando obrigatoriamente registro no SIF ou outro
órgão de inspeção sanitária equivalente;
*Identificação completa do produto;

440,00KG00002208
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*Data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo;
*Temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação;
*Cuidados com o preparo.

088

FARINHA DE ARROZ ZERO GLÚTEN-EMBALAGEM -
PACOTE DE PAPEL TERMOSSOLDADO DE 01 KG -
Embalagem: pacote de papel, termossoldado de 1 kg.
Ingredientes: farinha de arroz, fécula de mandioca,
fécula de batata, emulsificante E471 e espessante
goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

120,00KG00021930

089

FARINHA DE ARROZ ZERO GLÚTEN-EMBALAGEM -
PACOTE DE PAPEL TERMOSSOLDADO DE 01 KG -
Embalagem: pacote de papel, termossoldado de 1 kg.
Ingredientes: farinha de arroz, fécula de mandioca,
fécula de batata, emulsificante E471 e espessante
goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

800,00KG00021930

090

FARINHA DE ARROZ ZERO GLÚTEN-EMBALAGEM -
PACOTE DE PAPEL TERMOSSOLDADO DE 01 KG -
Embalagem: pacote de papel, termossoldado de 1 kg.
Ingredientes: farinha de arroz, fécula de mandioca,
fécula de batata, emulsificante E471 e espessante
goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

120,00KG00021930

091

FARINHA DE MANDIOCA - Embalagem: pacote
plástico, transparente, termossoldado de 1 kg (um
quilo).
Características gerais: grupo seca, subgrupo fina,
classe branca. Isento de mofos (bolores), de odores
estranhos e substâncias nocivas.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses
contados a partir da entrega.

110,00KG00002711

092

FARINHA DE MANDIOCA - Embalagem: pacote
plástico, transparente, termossoldado de 1 kg (um
quilo).
Características gerais: grupo seca, subgrupo fina,
classe branca. Isento de mofos (bolores), de odores
estranhos e substâncias nocivas.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses
contados a partir da entrega.

600,00KG00002711

093

FARINHA DE MANDIOCA - Embalagem: pacote
plástico, transparente, termossoldado de 1 kg (um
quilo).
Características gerais: grupo seca, subgrupo fina,
classe branca. Isento de mofos (bolores), de odores
estranhos e substâncias nocivas.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses
contados a partir da entrega.

110,00KG00002711

094

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - TIPO 1 - Embalagem:
pacote de papel, termossoldado de 1 kg (um quilo).
Características gerais: sem fermento, enriquecida
com ferro e ácido fólico. A farinha de trigo deve estar
isenta de parasitas, larvas e sujidades, além de
elementos histológicos estranhos. O rótulo deve
conter todas as informações do produto de acordo
com a legislação vigente (como dados do
produtor/distribuidor; data de fabricação/validade;
informações nutricionais; etc.).
Prazo de validade: mínimo de 03 (três) meses

440,00KG00002731
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contados a partir da data de entrega.

095

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - TIPO 1 - Embalagem:
pacote de papel, termossoldado de 1 kg (um quilo).
Características gerais: sem fermento, enriquecida
com ferro e ácido fólico. A farinha de trigo deve estar
isenta de parasitas, larvas e sujidades, além de
elementos histológicos estranhos. O rótulo deve
conter todas as informações do produto de acordo
com a legislação vigente (como dados do
produtor/distribuidor; data de fabricação/validade;
informações nutricionais; etc.).
Prazo de validade: mínimo de 03 (três) meses
contados a partir da data de entrega.

4.620,00KG00002731

096

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - TIPO 1 - Embalagem:
pacote de papel, termossoldado de 1 kg (um quilo).
Características gerais: sem fermento, enriquecida
com ferro e ácido fólico. A farinha de trigo deve estar
isenta de parasitas, larvas e sujidades, além de
elementos histológicos estranhos. O rótulo deve
conter todas as informações do produto de acordo
com a legislação vigente (como dados do
produtor/distribuidor; data de fabricação/validade;
informações nutricionais; etc.).
Prazo de validade: mínimo de 03 (três) meses
contados a partir da data de entrega.

440,00KG00002731

097

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - Embalagem: pacote
plástico de 2 kg (dois quilos), transparente,
termossoldado.
Características gerais: produto caracterizado pela
presença de, no mínimo, 95% de grãos na cor
desejada; variedade correspondente de tamanho e
formato naturais, maduros, limpos e secos. Será
permitido o limite de 2% de impurezas e materiais
estranhos.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

250,00KG00002708

098

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - Embalagem: pacote
plástico de 2 kg (dois quilos), transparente,
termossoldado.
Características gerais: produto caracterizado pela
presença de, no mínimo, 95% de grãos na cor
desejada; variedade correspondente de tamanho e
formato naturais, maduros, limpos e secos. Será
permitido o limite de 2% de impurezas e materiais
estranhos.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

3.000,00KG00002708

099

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - Embalagem: pacote
plástico de 2 kg (dois quilos), transparente,
termossoldado.
Características gerais: produto caracterizado pela
presença de, no mínimo, 95% de grãos na cor
desejada; variedade correspondente de tamanho e
formato naturais, maduros, limpos e secos. Será
permitido o limite de 2% de impurezas e materiais
estranhos.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

250,00KG00002708
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100

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Embalagem: pacote plástico
de 1 kg (dois quilos), transparente, termos soldado.
Características gerais: produto caracterizado pela
presença de, no mínimo, 95% de grãos na cor
desejada; variedade correspondente de tamanho e
formato naturais, maduros, limpos e secos. Será
permitido o limite de 2% de impurezas e materiais
estranhos.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

1.500,00KG00019904

101

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Embalagem: pacote plástico
de 1 kg (dois quilos), transparente, termos soldado.
Características gerais: produto caracterizado pela
presença de, no mínimo, 95% de grãos na cor
desejada; variedade correspondente de tamanho e
formato naturais, maduros, limpos e secos. Será
permitido o limite de 2% de impurezas e materiais
estranhos.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

100,00KG00019904

102

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Embalagem: pacote plástico
de 1 kg (dois quilos), transparente, termos soldado.
Características gerais: produto caracterizado pela
presença de, no mínimo, 95% de grãos na cor
desejada; variedade correspondente de tamanho e
formato naturais, maduros, limpos e secos. Será
permitido o limite de 2% de impurezas e materiais
estranhos.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

100,00KG00019904

103

FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO -
Embalagem: pacote plástico laminado com 125g (cento
e vinte e cinco gramas), embalado a vácuo, composto
por levedura natural (Saccharomyces cerevisae) e
agente de reidratação.
Prazo de validade: é de 1 (um) ano contado a partir da
entrega.

60,00UN00004416

104

FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO -
Embalagem: pacote plástico laminado com 125g (cento
e vinte e cinco gramas), embalado a vácuo, composto
por levedura natural (Saccharomyces cerevisae) e
agente de reidratação.
Prazo de validade: é de 1 (um) ano contado a partir da
entrega.

400,00UN00004416

105

FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO -
Embalagem: pacote plástico laminado com 125g (cento
e vinte e cinco gramas), embalado a vácuo, composto
por levedura natural (Saccharomyces cerevisae) e
agente de reidratação.
Prazo de validade: é de 1 (um) ano contado a partir da
entrega.

60,00UN00004416

106

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - Embalagem: pote
plástico pote plástico, contendo 250 gramas de
produto.
Características gerais: O fermento químico em pó
deverá ser composto de fosfato de cálcio,
bicarbonato de sódio e carbonato de sódio, podendo
conter ou não amido de milho ou fécula de batata.

60,00PT00002730
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Prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano contados a
partir da entrega.

107

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - Embalagem: pote
plástico pote plástico, contendo 250 gramas de
produto.
Características gerais: O fermento químico em pó
deverá ser composto de fosfato de cálcio,
bicarbonato de sódio e carbonato de sódio, podendo
conter ou não amido de milho ou fécula de batata.
Prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano contados a
partir da entrega.

400,00PT00002730

108

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - Embalagem: pote
plástico pote plástico, contendo 250 gramas de
produto.
Características gerais: O fermento químico em pó
deverá ser composto de fosfato de cálcio,
bicarbonato de sódio e carbonato de sódio, podendo
conter ou não amido de milho ou fécula de batata.
Prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano contados a
partir da entrega.

60,00PT00002730

109

FILÉ DE MERLUZA - É um peixe de carne branca,
firme e muito apreciado por seu sabor delicado e
suave. Os filés limpos e prontos pra preparo são
embalados em práticas embalagens. Caixas de 14 kg
cada.

50,00CX00026038

110

FILÉ DE MERLUZA - É um peixe de carne branca,
firme e muito apreciado por seu sabor delicado e
suave. Os filés limpos e prontos pra preparo são
embalados em práticas embalagens. Caixas de 14 kg
cada.

250,00CX00026038

111

FILÉ DE MERLUZA - É um peixe de carne branca,
firme e muito apreciado por seu sabor delicado e
suave. Os filés limpos e prontos pra preparo são
embalados em práticas embalagens. Caixas de 14 kg
cada.

50,00CX00026038

112

FILÉ DE PANGA - É um peixe branco de água doce,
textura firme e sabor suave. Os filés limpos e prontos
pra preparo são embalados em práticas embalagens.
Caixas de 10kg cada.

50,00CX00021945

113

FILÉ DE PANGA - É um peixe branco de água doce,
textura firme e sabor suave. Os filés limpos e prontos
pra preparo são embalados em práticas embalagens.
Caixas de 10kg cada.

250,00CX00021945

114

FILÉ DE PANGA - É um peixe branco de água doce,
textura firme e sabor suave. Os filés limpos e prontos
pra preparo são embalados em práticas embalagens.
Caixas de 10kg cada.

50,00CX00021945

115

FUBÁ - . Embalagem: pacote plástico, transparente,
termossoldado, de 1 kg (um quilo).
Características gerais: Pré-cozido. O fubá de milho
deve ser enriquecido de ferro e ácido fólico, estar
isento de sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros
ou seus fragmentos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

240,00KG00002718

116
FUBÁ - . Embalagem: pacote plástico, transparente,
termossoldado, de 1 kg (um quilo).
Características gerais: Pré-cozido. O fubá de milho

2.400,00KG00002718
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deve ser enriquecido de ferro e ácido fólico, estar
isento de sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros
ou seus fragmentos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

117

FUBÁ - . Embalagem: pacote plástico, transparente,
termossoldado, de 1 kg (um quilo).
Características gerais: Pré-cozido. O fubá de milho
deve ser enriquecido de ferro e ácido fólico, estar
isento de sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros
ou seus fragmentos.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

240,00KG00002718

118

FÓRMULA INFANTIL P/ LACTENTES ATÉ O SEXTO
MÊS DE VIDA. - em pó para diluição, à base de leite de
vaca, utilizado para lactentes sadios, conforme RDC
nº. 43, de 19/09/2011 - ANVISA, acondicionado em
embalagem de lata aluminizada ou embalagem de
polietileno atóxico, contendo 400g, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a
contar da data de entrega.

132,00UN00014623

119

FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS DE SEIS MESES
ATÉ 12 MESES DE IDADE - Em pó para diluição,
acondicionado em embalagem de lata aluminizada ou
embalagem de polietileno atóxico, contendo 400g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade.   Ingredientes: Maltodextrina,
Oleína de Palma, Óleo de Palmiste, Óleo de Canola,
Óleo de Milho, Sais Minerais, Citrato de Cálcio, Sulfato
Ferroso, Cloreto de Magnésio, Sulfato de Zinco,
Sulfato de Cobre, Iodeto de Potássio, Selenato de
Sódio, Vitaminas, L-ascorbato de Sódio, Acetato de
Dl-¿-tocoferila, D-pantotenato de Cálcio, Nicotinamida,
Tiamina, Ononitrato, Acetato de Retinila, Cloridrato de
Piridoxina, Riboflavina, Ácido N-pteroil-l-glutâmico,
Filoquinona, D-biotina, Colecalciferol, Leite Desnatado,
Lactose, Cianobobalamina, Emulsificante Lecitina de
Soja Soro de Leite Desmineralizado.
Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data
de entrega.

132,00UN00021941

120

GELATINA EM PÓ COMUM - EMBALAGEM CAIXA
COM 36 UNID. DE 20G CADA - Embalagem: caixa com
36 unidades de 20 gramas cada. Com identificação do
produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e informações do
mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem
de acordo com a legislação.
Características gerais: Produto constituído de gelatina
comestível em pó, sabores variados.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

22,00CX00021931

121
GELATINA EM PÓ COMUM - EMBALAGEM CAIXA
COM 36 UNID. DE 20G CADA - Embalagem: caixa com
36 unidades de 20 gramas cada. Com identificação do

231,00CX00021931
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produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e informações do
mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem
de acordo com a legislação.
Características gerais: Produto constituído de gelatina
comestível em pó, sabores variados.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

122

GELATINA EM PÓ COMUM - EMBALAGEM CAIXA
COM 36 UNID. DE 20G CADA - Embalagem: caixa com
36 unidades de 20 gramas cada. Com identificação do
produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e informações do
mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem
de acordo com a legislação.
Características gerais: Produto constituído de gelatina
comestível em pó, sabores variados.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de entrega.

22,00CX00021931

123

GOIABADA -  pasta de goiaba, embalagem de 1kg
cada. Ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, açúcar
líquido e acidulante ácido cítrico. Não contém glúten.
Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

200,00UND00026081

124

GOIABADA -  pasta de goiaba, embalagem de 1kg
cada. Ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, açúcar
líquido e acidulante ácido cítrico. Não contém glúten.
Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

22,00UND00026081

125

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G -
Embalagem: pacote plástico ou lata com 400g cada,
em fardos ou caixas de 10 kg.
Ingredientes: Leite integral e emulsificante lecitina de
soja. Alérgicos: contém leite e derivados de soja.
Contém lactose. Não contém glúten.
Características gerais: contendo no mínimo 7,1 de
gorduras totais, embalado em pacotes plásticos
aluminizados, limpos não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. Acondicionados em fardos lacrados ou em
caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro.

50,00CX00026031
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Deverá apresentar registro no Ministério da
Agricultura.
Prazo de validade: mínimo de 10 (dez) meses
contados a partir da entrega.

126

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G -
Embalagem: pacote plástico ou lata com 400g cada,
em fardos ou caixas de 10 kg.
Ingredientes: Leite integral e emulsificante lecitina de
soja. Alérgicos: contém leite e derivados de soja.
Contém lactose. Não contém glúten.
Características gerais: contendo no mínimo 7,1 de
gorduras totais, embalado em pacotes plásticos
aluminizados, limpos não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. Acondicionados em fardos lacrados ou em
caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro.
Deverá apresentar registro no Ministério da
Agricultura.
Prazo de validade: mínimo de 10 (dez) meses
contados a partir da entrega.

600,00CX00026031

127

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G -
Embalagem: pacote plástico ou lata com 400g cada,
em fardos ou caixas de 10 kg.
Ingredientes: Leite integral e emulsificante lecitina de
soja. Alérgicos: contém leite e derivados de soja.
Contém lactose. Não contém glúten.
Características gerais: contendo no mínimo 7,1 de
gorduras totais, embalado em pacotes plásticos
aluminizados, limpos não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. Acondicionados em fardos lacrados ou em
caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro.
Deverá apresentar registro no Ministério da
Agricultura.
Prazo de validade: mínimo de 10 (dez) meses
contados a partir da entrega.

50,00CX00026031

128

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE-EMBALAGEM: 300G
CADA - Embalagem: de 300g cada. Ingredientes:
Mistura à base de proteína isolada de soja (proteína
isolada de soja, óleo de palma, xarope de milho,
açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato
de potássio dibásico, sal, fosfato de magnésio, ácido
ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato férrico,
pantotenato de cálcio, riboflavina, vitamina A,
niacinamida, vitamina B6, mononitrato de tiamina,
iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina D, vitamina
B12, emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos de
ácidos graxos, aromatizante e corante natural
betacaroteno), açúcar, maltodextrina e aroma idêntico
ao natural de baunilha.

300,00CX00021933
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ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
Prazo de validade: mínimo de 10 (dez) meses
contados a partir da entrega.

129

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE-EMBALAGEM: 300G
CADA - Embalagem: de 300g cada. Ingredientes:
Mistura à base de proteína isolada de soja (proteína
isolada de soja, óleo de palma, xarope de milho,
açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato
de potássio dibásico, sal, fosfato de magnésio, ácido
ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato férrico,
pantotenato de cálcio, riboflavina, vitamina A,
niacinamida, vitamina B6, mononitrato de tiamina,
iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina D, vitamina
B12, emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos de
ácidos graxos, aromatizante e corante natural
betacaroteno), açúcar, maltodextrina e aroma idêntico
ao natural de baunilha.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
Prazo de validade: mínimo de 10 (dez) meses
contados a partir da entrega.

100,00CX00021933

130

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE-EMBALAGEM: 300G
CADA - Embalagem: de 300g cada. Ingredientes:
Mistura à base de proteína isolada de soja (proteína
isolada de soja, óleo de palma, xarope de milho,
açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato
de potássio dibásico, sal, fosfato de magnésio, ácido
ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato férrico,
pantotenato de cálcio, riboflavina, vitamina A,
niacinamida, vitamina B6, mononitrato de tiamina,
iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina D, vitamina
B12, emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos de
ácidos graxos, aromatizante e corante natural
betacaroteno), açúcar, maltodextrina e aroma idêntico
ao natural de baunilha.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
Prazo de validade: mínimo de 10 (dez) meses
contados a partir da entrega.

100,00LT00021933

131

LEITE ZERO LACTOSE LEITE UHT SEMIDESNATADO
PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE -
Embalagem contendo 1 litro, valor energético de 82
Kcal/ 200 ml de porção, sódio de 128 mg e 0 gorduras
trans. Ingredientes: leite semidesnatado, enzima
lactase e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de
sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio.
Solicitar amostra em embalagem litografada. O produto
deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.

50,00CX00021943

132

LEITE ZERO LACTOSE LEITE UHT SEMIDESNATADO
PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE -
Embalagem contendo 1 litro, valor energético de 82
Kcal/ 200 ml de porção, sódio de 128 mg e 0 gorduras
trans. Ingredientes: leite semidesnatado, enzima
lactase e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de
sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio.
Solicitar amostra em embalagem litografada. O produto

100,00CX00021943
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deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.

133

LEITE ZERO LACTOSE LEITE UHT SEMIDESNATADO
PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE -
Embalagem contendo 1 litro, valor energético de 82
Kcal/ 200 ml de porção, sódio de 128 mg e 0 gorduras
trans. Ingredientes: leite semidesnatado, enzima
lactase e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de
sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio.
Solicitar amostra em embalagem litografada. O produto
deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.

50,00CX00021943

134

MACARRÃO ESPAGUETE MASSA COM OVOS -
Embalagem: sacos plásticos transparentes e
atóxicos, com 500 gramas cada, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo acondicionados em fardos
lacrados.

Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.

Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

2.000,00KG00006674

135

MACARRÃO ESPAGUETE MASSA COM OVOS -
Embalagem: sacos plásticos transparentes e
atóxicos, com 500 gramas cada, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo acondicionados em fardos
lacrados.

Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.

Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

220,00KG00006674

136

MACARRÃO ESPAGUETE MASSA COM OVOS -
Embalagem: sacos plásticos transparentes e
atóxicos, com 500 gramas cada, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo acondicionados em fardos
lacrados.

Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação

220,00PCT00006674
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nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.

Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

137

MACARRÃO ESPAGUETE SEM GLÚTEN -
EMBALAGEM: SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES
E ATÓXICOS COM GRAMAS 500G - Embalagem:
sacos plásticos transparentes e atóxicos, com 500
gramas cada, limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo acondicionado em fardos lacrados.
Ingredientes: farinha de arroz, corantes naturais,
cúrcuma, urucum e emulsificante E471. Não contém
glúten. Alérgicos: pode conter traços de soja.
Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

100,00PCT00021942

138

MACARRÃO ESPAGUETE SEM GLÚTEN -
EMBALAGEM: SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES
E ATÓXICOS COM GRAMAS 500G - Embalagem:
sacos plásticos transparentes e atóxicos, com 500
gramas cada, limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo acondicionado em fardos lacrados.
Ingredientes: farinha de arroz, corantes naturais,
cúrcuma, urucum e emulsificante E471. Não contém
glúten. Alérgicos: pode conter traços de soja.
Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

100,00PCT00021942

139

MACARRÃO ESPAGUETE SEM GLÚTEN -
EMBALAGEM: SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES
E ATÓXICOS COM GRAMAS 500G - Embalagem:
sacos plásticos transparentes e atóxicos, com 500
gramas cada, limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo acondicionado em fardos lacrados.
Ingredientes: farinha de arroz, corantes naturais,
cúrcuma, urucum e emulsificante E471. Não contém
glúten. Alérgicos: pode conter traços de soja.
Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação

500,00UN00021942
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nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

140

MACARRÃO NINHO, MASSA COM
OVOS-EMBALAGEM: SACOS PLÁSTICOS
TRANSPARENTE ATÓXICO 500G CADA - Embalagem:
sacos plásticos transparentes e atóxicos, com 500
gramas cada, limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo acondicionado.
Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

165,00PCT00021935

141

MACARRÃO NINHO, MASSA COM
OVOS-EMBALAGEM: SACOS PLÁSTICOS
TRANSPARENTE ATÓXICO 500G CADA - Embalagem:
sacos plásticos transparentes e atóxicos, com 500
gramas cada, limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo acondicionado.
Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

1.650,00PCT00021935

142

MACARRÃO NINHO, MASSA COM
OVOS-EMBALAGEM: SACOS PLÁSTICOS
TRANSPARENTE ATÓXICO 500G CADA - Embalagem:
sacos plásticos transparentes e atóxicos, com 500
gramas cada, limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo acondicionado.
Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

165,00PCT00021935

143

MACARRÃO PARAFUSO, MASSA COM OVOS. -
Embalagem: sacos plásticos transparentes e
atóxicos, com 500 gramas cada, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo acondicionado.

Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos. A embalagem deverá conter

220,00KG00002713
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externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

144

MACARRÃO PARAFUSO, MASSA COM OVOS. -
Embalagem: sacos plásticos transparentes e
atóxicos, com 500 gramas cada, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo acondicionado.

Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

2.000,00KG00002713

145

MACARRÃO PARAFUSO, MASSA COM OVOS. -
Embalagem: sacos plásticos transparentes e
atóxicos, com 500 gramas cada, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo acondicionado.

Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses contados
a partir da entrega.

220,00PCT00002713

146

MARGARINA CREMOSA COM SAL LIGHT ZERO
LACTOSE-EMBALAGEM:POTE PLÁSTICO,
RESISTENTE, COM 500G - Embalagem: pote plástico,
resistente, com 500 gramas. A embalagem deve
apresentar-se íntegra, sem danos físicos.
Ingredientes: Água, óleos vegetais liquidos e
hidrogenados, sal (1,8%), leite em pó desnatado,
aroma: Idêntico ao natural de manteiga e natural de
margarina,15,00 U.I. De vitamina *A* por kg,
estabilizante: Mono e diglicerídeos (INS 471) e ésteres
de poliglicerol (INS 476), conservador sorbato de
potássio (INS 202), acidulantes ácido cítrico (INS 330)
, antioxidante EDTA (INS 100) e BETA-CAROTENO
(INS 160ai).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

50,00UN00021937

147

MARGARINA CREMOSA COM SAL LIGHT ZERO
LACTOSE-EMBALAGEM:POTE PLÁSTICO,
RESISTENTE, COM 500G - Embalagem: pote plástico,
resistente, com 500 gramas. A embalagem deve
apresentar-se íntegra, sem danos físicos.
Ingredientes: Água, óleos vegetais liquidos e
hidrogenados, sal (1,8%), leite em pó desnatado,
aroma: Idêntico ao natural de manteiga e natural de

750,00UN00021937
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margarina,15,00 U.I. De vitamina *A* por kg,
estabilizante: Mono e diglicerídeos (INS 471) e ésteres
de poliglicerol (INS 476), conservador sorbato de
potássio (INS 202), acidulantes ácido cítrico (INS 330)
, antioxidante EDTA (INS 100) e BETA-CAROTENO
(INS 160ai).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

148

MARGARINA CREMOSA COM SAL LIGHT ZERO
LACTOSE-EMBALAGEM:POTE PLÁSTICO,
RESISTENTE, COM 500G - Embalagem: pote plástico,
resistente, com 500 gramas. A embalagem deve
apresentar-se íntegra, sem danos físicos.
Ingredientes: Água, óleos vegetais liquidos e
hidrogenados, sal (1,8%), leite em pó desnatado,
aroma: Idêntico ao natural de manteiga e natural de
margarina,15,00 U.I. De vitamina *A* por kg,
estabilizante: Mono e diglicerídeos (INS 471) e ésteres
de poliglicerol (INS 476), conservador sorbato de
potássio (INS 202), acidulantes ácido cítrico (INS 330)
, antioxidante EDTA (INS 100) e BETA-CAROTENO
(INS 160ai).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

50,00UN00021937

149

MARGARINA CREMOSA SEM
SAL-EMBALAGEM:POTE PLÁSTICO, RESISTENTE,
COM 500G - Embalagem: pote plástico, resistente,
com 500 gramas. A embalagem deve apresentar-se
íntegra, sem danos físicos.
Ingredientes: Óleos vegetais líquidos e
interesterificados, água, leite em pó desnatado
reconstituído, 15.000 U.I de vitamina A por kg,
estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
(INS 471) e lecitina de soja (INS 322), conservadores:
sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio
(INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330),
antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) e EDTA
(INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga,
corantes naturais: de urucum (INS 160b) e cúrcuma
(INS 100) e corante betacaroteno sintéticoidêntico ao
natural (INS 160ai). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Características gerais: designação “livre de gorduras
trans”. O rótulo deve conter todas as informações do
produto de acordo com a legislação vigente (como
dados do produtor/distribuidor; data de
fabricação/validade; informações nutricionais; etc).
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

175,00UN00021936

150

MARGARINA CREMOSA SEM
SAL-EMBALAGEM:POTE PLÁSTICO, RESISTENTE,
COM 500G - Embalagem: pote plástico, resistente,
com 500 gramas. A embalagem deve apresentar-se
íntegra, sem danos físicos.
Ingredientes: Óleos vegetais líquidos e
interesterificados, água, leite em pó desnatado
reconstituído, 15.000 U.I de vitamina A por kg,

1.000,00UN00021936
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estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
(INS 471) e lecitina de soja (INS 322), conservadores:
sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio
(INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330),
antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) e EDTA
(INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga,
corantes naturais: de urucum (INS 160b) e cúrcuma
(INS 100) e corante betacaroteno sintéticoidêntico ao
natural (INS 160ai). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Características gerais: designação “livre de gorduras
trans”. O rótulo deve conter todas as informações do
produto de acordo com a legislação vigente (como
dados do produtor/distribuidor; data de
fabricação/validade; informações nutricionais; etc).
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

151

MARGARINA CREMOSA SEM
SAL-EMBALAGEM:POTE PLÁSTICO, RESISTENTE,
COM 500G - Embalagem: pote plástico, resistente,
com 500 gramas. A embalagem deve apresentar-se
íntegra, sem danos físicos.
Ingredientes: Óleos vegetais líquidos e
interesterificados, água, leite em pó desnatado
reconstituído, 15.000 U.I de vitamina A por kg,
estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
(INS 471) e lecitina de soja (INS 322), conservadores:
sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio
(INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330),
antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) e EDTA
(INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga,
corantes naturais: de urucum (INS 160b) e cúrcuma
(INS 100) e corante betacaroteno sintéticoidêntico ao
natural (INS 160ai). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Características gerais: designação “livre de gorduras
trans”. O rótulo deve conter todas as informações do
produto de acordo com a legislação vigente (como
dados do produtor/distribuidor; data de
fabricação/validade; informações nutricionais; etc).
Prazo de validade: mínimo de 6 (seis) meses,
contados a partir da entrega.

175,00UN00021936

152

MAÇÃ VERMELHA - Embalagem: caixa de 18 kg
(dezoito quilos) com 110 unidades.

Características gerais: produto selecionado, nacional,
in natura, de primeira qualidade em torno de 100
gramas. G
rau médio de amadurecimento, com casca sã e sem
rupturas, acondicionada em embalagens resistentes,
tamanho médio, tamanho e coloração uniformes, e
isento de partes amassadas ou batidas.
Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do
vencimento.

20,00CX00003796

153

MAÇÃ VERMELHA - Embalagem: caixa de 18 kg
(dezoito quilos) com 110 unidades.

Características gerais: produto selecionado, nacional,
in natura, de primeira qualidade em torno de 100

160,00CX00003796
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gramas. G
rau médio de amadurecimento, com casca sã e sem
rupturas, acondicionada em embalagens resistentes,
tamanho médio, tamanho e coloração uniformes, e
isento de partes amassadas ou batidas.
Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do
vencimento.

154

MAÇÃ VERMELHA - Embalagem: caixa de 18 kg
(dezoito quilos) com 110 unidades.

Características gerais: produto selecionado, nacional,
in natura, de primeira qualidade em torno de 100
gramas. G
rau médio de amadurecimento, com casca sã e sem
rupturas, acondicionada em embalagens resistentes,
tamanho médio, tamanho e coloração uniformes, e
isento de partes amassadas ou batidas.
Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do
vencimento.

20,00CX00003796

155

MILHO DE CANJICA - Embalagem: pacote plástico
transparente e resistente, atóxico, pacotes de 500
gramas.

Características gerais: os grãos devem ser de cor
branca, de primeira qualidade, beneficiado, polido,
limpo, isento de sujidades e larvas.

Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

50,00PCT00007194

156

MILHO DE CANJICA - Embalagem: pacote plástico
transparente e resistente, atóxico, pacotes de 500
gramas.

Características gerais: os grãos devem ser de cor
branca, de primeira qualidade, beneficiado, polido,
limpo, isento de sujidades e larvas.

Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

300,00PCT00007194

157

MILHO DE CANJICA - Embalagem: pacote plástico
transparente e resistente, atóxico, pacotes de 500
gramas.

Características gerais: os grãos devem ser de cor
branca, de primeira qualidade, beneficiado, polido,
limpo, isento de sujidades e larvas.

Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

50,00PCT00007194

158
MILHO PARA PIPOCA - Embalagem de 500g,
ingredientes: milho de pipoca.

50,00PCT00026040

159
MILHO PARA PIPOCA - Embalagem de 500g,
ingredientes: milho de pipoca.

700,00PCT00026040

160
MILHO PARA PIPOCA - Embalagem de 500g,
ingredientes: milho de pipoca.

50,00PCT00026040
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161

MUSCÚLO TRASEIRO - Corte saboroso e quase sem
gordura. Possui uma maior concentração de
colágeno, se comparada a outros cortes bovinos.
Indicado para o preparo para carnes de panela, além
de ser ótima opção para ser moída, papinhas para
crianças e sopas. Peça individual: 3,5kg a 4 kg. Caixa:
25 kg, aproximadamente.

50,00CX00021946

162

MUSCÚLO TRASEIRO - Corte saboroso e quase sem
gordura. Possui uma maior concentração de
colágeno, se comparada a outros cortes bovinos.
Indicado para o preparo para carnes de panela, além
de ser ótima opção para ser moída, papinhas para
crianças e sopas. Peça individual: 3,5kg a 4 kg. Caixa:
25 kg, aproximadamente.

250,00CX00021946

163

MUSCÚLO TRASEIRO - Corte saboroso e quase sem
gordura. Possui uma maior concentração de
colágeno, se comparada a outros cortes bovinos.
Indicado para o preparo para carnes de panela, além
de ser ótima opção para ser moída, papinhas para
crianças e sopas. Peça individual: 3,5kg a 4 kg. Caixa:
25 kg, aproximadamente.

50,00CX00021946

164

ORÉGANO - O orégano é uma das ervas mais
tradicionais encontradas na cozinha, com seu toque
picante e aromático é ideal para temperar saladas,
molhos, massas e carnes. Rico em antioxidantes,
ajuda a combater os radicais livres; Tem ação
antibacteriana; Ajuda a reduzir inflamações;
Embalagem de 1kg.
Caracteristicas gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
Aembalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedencia, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Prazo de Validade: mínimo de 6 (seis) meses
contados a partir da entrega.

22,00PCT00026043

165

ORÉGANO - O orégano é uma das ervas mais
tradicionais encontradas na cozinha, com seu toque
picante e aromático é ideal para temperar saladas,
molhos, massas e carnes. Rico em antioxidantes,
ajuda a combater os radicais livres; Tem ação
antibacteriana; Ajuda a reduzir inflamações;
Embalagem de 1kg.
Caracteristicas gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
Aembalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedencia, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Prazo de Validade: mínimo de 6 (seis) meses
contados a partir da entrega.

220,00PCT00026043

166

ORÉGANO - O orégano é uma das ervas mais
tradicionais encontradas na cozinha, com seu toque
picante e aromático é ideal para temperar saladas,
molhos, massas e carnes. Rico em antioxidantes,
ajuda a combater os radicais livres; Tem ação

22,00PCT00026043



Anexo do Memorando n° ____/2022

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N  - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES -  CEP: 29745-000

CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

antibacteriana; Ajuda a reduzir inflamações;
Embalagem de 1kg.
Caracteristicas gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
Aembalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedencia, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Prazo de Validade: mínimo de 6 (seis) meses
contados a partir da entrega.

167

PERA. - Embalagem: caixa de 20 kg (VINTE QUILOS)
com 120 unidades.
Características gerais: produto selecionado, nacional,
in natura, de primeira qualidade em torno de 100
gramas. Grau médio de amadurecimento, com casca
sã e sem rupturas, acondicionada em embalagens
resistentes, tamanho médio, tamanho e coloração
uniformes, e isento de partes amassadas ou batidas.
Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do
vencimento.

20,00CX00023319

168

PERA. - Embalagem: caixa de 20 kg (vinte quilos) com
120 unidades.

Características gerais: produto selecionado, nacional,
in natura, de primeira qualidade em torno de 100
gramas. Grau médio de amadurecimento, com casca
sã e sem rupturas, acondicionada em embalagens
resistentes, tamanho médio, tamanho e coloração
uniformes, e isento de partes amassadas ou batidas.
Prazo de validade: Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do
vencimento.

20,00CX00023319

169 PERA. - 160,00CX00023319

170

POLVILHO DOCE DE MANDIOCA - Embalagem
plastica contendo 500 g.
Caracteristicas gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedencia, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Prazo de Validade: mínimo de 6 (seis) meses
contados a partir da entrega.

70,00PCT00026044

171

POLVILHO DOCE DE MANDIOCA - Embalagem
plastica contendo 500 g.
Caracteristicas gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedencia, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Prazo de Validade: mínimo de 6 (seis) meses
contados a partir da entrega.

360,00PCT00026044

172 POLVILHO DOCE DE MANDIOCA - Embalagem 70,00PCT00026044
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plastica contendo 500 g.
Caracteristicas gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus
fragmentos.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedencia, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Prazo de Validade: mínimo de 6 (seis) meses
contados a partir da entrega.

173
PÃO DOCE DE HOT DOG - Gramatura de pelo menos
75 g por unidade.

110,00KG00026045

174
PÃO DOCE DE HOT DOG - Gramatura de pelo menos
75 g por unidade. 1.265,00KG00026045

175
PÃO DOCE DE HOT DOG - Gramatura de pelo menos
75 g por unidade.

110,00KG00026045

176
PÃO FRANCÊS - Gramatura de pelo menos 50 g por
unidade.

77,00KG00026046

177
PÃO FRANCÊS - Gramatura de pelo menos 50 g por
unidade.

836,00KG00026046

178
PÃO FRANCÊS - Gramatura de pelo menos 50 g por
unidade.

77,00KG00026046

179

REQUEIJÃO CREMOSO - Produto de boa qualidade,
isento de ranço e outras características indesejáveis,
odor, cor e sabor característicos, rótulo constando
obrigatoriamente registro no sif/dipoa e todas as
informações de rotulagem: validade mínima de 06
meses após a entrega, embalagem: pote plástico de
400g.

145,00PCT00026042

180

REQUEIJÃO CREMOSO - Produto de boa qualidade,
isento de ranço e outras características indesejáveis,
odor, cor e sabor característicos, rótulo constando
obrigatoriamente registro no sif/dipoa e todas as
informações de rotulagem: validade mínima de 06
meses após a entrega, embalagem: pote plástico de
400g.

1.540,00PCT00026042

181

REQUEIJÃO CREMOSO - Produto de boa qualidade,
isento de ranço e outras características indesejáveis,
odor, cor e sabor característicos, rótulo constando
obrigatoriamente registro no sif/dipoa e todas as
informações de rotulagem: validade mínima de 06
meses após a entrega, embalagem: pote plástico de
400g.

145,00PT00026042

182

SAL AMONÍACO - O sal amoníaco é ideal para o
preparo de bolos, biscoitos e bolachas. Use no
preparo de massas assadas ou fritas para deixá-las
mais fofas e avolumadas. Sal amoníaco, ou
bicarbonato de amônio (ou bicarbonato de amônia), é
utilizado como um fermento químico na culinária.
Pacote de 50 à 60g.

12,00PCT00026039

183

SAL AMONÍACO - O sal amoníaco é ideal para o
preparo de bolos, biscoitos e bolachas. Use no
preparo de massas assadas ou fritas para deixá-las
mais fofas e avolumadas. Sal amoníaco, ou
bicarbonato de amônio (ou bicarbonato de amônia), é
utilizado como um fermento químico na culinária.
Pacote de 50 à 60g.

250,00PCT00026039
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184

SAL AMONÍACO - O sal amoníaco é ideal para o
preparo de bolos, biscoitos e bolachas. Use no
preparo de massas assadas ou fritas para deixá-las
mais fofas e avolumadas. Sal amoníaco, ou
bicarbonato de amônio (ou bicarbonato de amônia), é
utilizado como um fermento químico na culinária.
Pacote de 50 à 60g.

12,00PCT00026039

185

SAL REFINADO IODADO - Embalagem: pacote
plástico, transparente, termossoldado, de 1 kg (um
quilo).
Características gerais: deve ser composto de cloreto
de sódio, iodato de potássio e antiumectante.
Prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano contado a
partir da entrega.

65,00KG00003786

186

SAL REFINADO IODADO - Embalagem: pacote
plástico, transparente, termossoldado, de 1 kg (um
quilo).
Características gerais: deve ser composto de cloreto
de sódio, iodato de potássio e antiumectante.
Prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano contado a
partir da entrega.

600,00KG00003786

187

SAL REFINADO IODADO - Embalagem: pacote
plástico, transparente, termossoldado, de 1 kg (um
quilo).
Características gerais: deve ser composto de cloreto
de sódio, iodato de potássio e antiumectante.
Prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano contado a
partir da entrega.

65,00KG00003786

188

TOUCAS DESCARTÁVEIS - Touca descartável
confeccionada em tecido não tecido 100%
polipropileno, hipoalergenica, permeável ao ar,
garantindo o equilibrio da sensação termica durante o
uso, tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de
cabeça. Embalagem com 100 unidades.

50,00PCT00026037

189

TOUCAS DESCARTÁVEIS - Touca descartável
confeccionada em tecido não tecido 100%
polipropileno, hipoalergenica, permeável ao ar,
garantindo o equilibrio da sensação termica durante o
uso, tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de
cabeça. Embalagem com 100 unidades.

200,00PCT00026037

190

TOUCAS DESCARTÁVEIS - Touca descartável
confeccionada em tecido não tecido 100%
polipropileno, hipoalergenica, permeável ao ar,
garantindo o equilibrio da sensação termica durante o
uso, tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de
cabeça. Embalagem com 100 unidades.

50,00PCT00026037

191

TRIGUILHO - TRIGO PARA KIBE - granulado de trigo
de cor escura. Acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas, mofo e material estranho. Validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega.

100,00PCT00014519

192

TRIGUILHO - TRIGO PARA KIBE - granulado de trigo
de cor escura. Acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,

500,00PCT00014519
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valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas, mofo e material estranho. Validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega.

193

TRIGUILHO - TRIGO PARA KIBE - granulado de trigo
de cor escura. Acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas, mofo e material estranho. Validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega.

100,00PCT00014519

194

VINAGRE BRANCO - Embalagem: acondicionado em
frascos plásticos de 750 ml, com tampa, inviolável,
hermeticamente fechados, devidamente rotulados, de
acordo com a legislação vigente.

Características gerais: isento de corantes artificiais,
ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de
sujidades, material terroso e detritos de animais e
vegetais.

Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

250,00LT00003787

195

VINAGRE BRANCO - Embalagem: acondicionado em
frascos plásticos de 750 ml, com tampa, inviolável,
hermeticamente fechados, devidamente rotulados, de
acordo com a legislação vigente.

Características gerais: isento de corantes artificiais,
ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de
sujidades, material terroso e detritos de animais e
vegetais.

Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

50,00UND00003787

196

VINAGRE BRANCO - Embalagem: acondicionado em
frascos plásticos de 750 ml, com tampa, inviolável,
hermeticamente fechados, devidamente rotulados, de
acordo com a legislação vigente.

Características gerais: isento de corantes artificiais,
ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de
sujidades, material terroso e detritos de animais e
vegetais.

Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contado
a partir da entrega.

50,00UND00003787

197

ÓLEO DE MILHO TIPO 1 - Embalagem: garrafa tipo
“PET” com 900ml (novecentos mililitros). Caixa
contendo 20 unidades. As embalagens devem estar
íntegras.
Características gerais: pode conter o antioxidante
THQ.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses
contados a partir da entrega.

11,00CX00006360

198
ÓLEO DE MILHO TIPO 1 - Embalagem: garrafa tipo
“PET” com 900ml (novecentos mililitros). Caixa

11,00CX00006360



Anexo do Memorando n° ____/2022

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N  - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES -  CEP: 29745-000

CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

contendo 20 unidades. As embalagens devem estar
íntegras.
Características gerais: pode conter o antioxidante
THQ.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses
contados a partir da entrega.

199

ÓLEO DE SOJA TIPO 1 - Embalagem: garrafa tipo PET
com 900ml (novecentos mililitros). Caixa contendo 20
unidades. As embalagens devem estar íntegras.
Características gerais: pode conter o antioxidante
THQ.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses
contados a partir da entrega.

15,00CX00003860

200

ÓLEO DE SOJA TIPO 1 - Embalagem: garrafa tipo PET
com 900ml (novecentos mililitros). Caixa contendo 20
unidades. As embalagens devem estar íntegras.
Características gerais: pode conter o antioxidante
THQ.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses
contados a partir da entrega.

150,00CX00003860

201

ÓLEO DE SOJA TIPO 1 - Embalagem: garrafa tipo PET
com 900ml (novecentos mililitros). Caixa contendo 20
unidades. As embalagens devem estar íntegras.
Características gerais: pode conter o antioxidante
THQ.
Prazo de validade: mínimo de 08 (oito) meses
contados a partir da entrega.

15,00CX00003860

96.080,00Quantidade Valor Total

Valor Total Geral

Data:___/____/_____ ___________________________________
Assinatura do Fornecedor/

Carimbo com CNPJ
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