
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Nº 000018/2020

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP

CNPJ:  17.364.470/0001-37

RUA CAJUEIRO, 335 - SANTA PAULA I - VILA VELHA - ES - CEP: 29126160

ANEXO - TERMO Nº 000018/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000001957

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000084/2019 005600/2019

00004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00049 - Centro s de Educação InfantilLocal

MarcaItem

ACHOCOLATADO EM PÓ.
solúvel
alimento achocolatado em pó; composto de cacau em pó,
maltodextrina, açúcar, leite desnatado em pó. contém:
vitaminas, minerais, emulsificante lecitina de soja,
aromatizantes e antioxidante ácido ascórbico; pó granulado
marrom, cor, sabor e odor característico; isento de sujidades
e materiais estranhos; aromatizante e antiumectante: dióxido
de silício. deve atender as normas de rotulagem geral,
nutricional e específicas no respectivo regulamento técnico,
quando for o caso. embalagem de 1 kg

1.936,00400,00 4,8400KG001 LEITINO001

LEITE INTEGRAL LT.
leite uht/uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%;
embalagem estéril e hermeticamente fechada, caixa
cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 370 de 04/09/1997 e
posteriores alterações; e decreto 2244 de 04/06/1997 e
alterações posteriores. o rótulo deverá seguir a instrução
normativa nº 22, de 24/11/2005, do mapa.

12.465,004500,00 2,7700LT005 DAMARE006

GELATINA EM PO.
pó para sobremesa de gelatina nos sabores
morango/limão/uva
produto constituído por gelatina em pó, açúcar e
aromatizantes, podendo ser adicionado de corantes
permitidos por lei, nos sabores abacaxi/morango/limão/uva,
que com a simples adição de água e após resfriamento,
adquire aspecto e consistência gelatinosa. deverá ser
preparado com ingredientes sãos e limpos e de primeira
qualidade e suas condições deverão estar de acordo com a
portaria 540/97 svs/ms e rdc 273 de 22/09/2005 e suas
alterações posteriores. deve atender as normas de
rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
regulamento técnico, quando for o caso. embalagem de 1 kg.

314,0040,00 7,8500PCT016
SUSTENTA

RE
011

CARNE BOVINA.
congelada em pedaços
opções de corte: coxão mole, patinho e coxão duro.
carne bovina, pedaços congelados, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios. durante o processamento deverá
ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de
gordura, cartilagem e aponevroses). a carne bovina em
pedaços congelados nos cortes patinho e coxão duro
deverão apresentar-se livre de parasitas, sujidades e larvas
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir qualquer alteração. o produto deverá estar de
acordo com a legislação vigente, em especial decreto 30.691
de 29/03/1952, portaria nº 5 de 08/11/1988, sipa/dipoa,
resolução drc nº 12, de 02/01/2001, anvida/ms e instrução
normativa nº 22 de 24/11/2005 do mapa. embalagem de 1 kg.

26.040,001400,00 18,6000KG052 FRIESUL015

CARNE BOVINA ( MOIDA ) .
carne bovina; patinho; moída; congelada; e no máximo 1%

24.570,001400,00 17,5500KG053 FRIESUL018
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de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; embalada em saco plástico, transparente atóxico, e
suas condições
deverão estar de acordo com a instrução normativa nº 83,
de 21/11/2003 e suas posteriores alterações. embalagem de
1 kg.

Centro s de Educação Infantil:              65.325,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00242 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTALLocal

MarcaItem

ACHOCOLATADO EM PÓ.
solúvel
alimento achocolatado em pó; composto de cacau em pó,
maltodextrina, açúcar, leite desnatado em pó. contém:
vitaminas, minerais, emulsificante lecitina de soja,
aromatizantes e antioxidante ácido ascórbico; pó granulado
marrom, cor, sabor e odor característico; isento de sujidades
e materiais estranhos; aromatizante e antiumectante: dióxido
de silício. deve atender as normas de rotulagem geral,
nutricional e específicas no respectivo regulamento técnico,
quando for o caso. embalagem de 1 kg

1.452,00300,00 4,8400KG001 LEITINO003

LEITE INTEGRAL LT.
leite uht/uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%;
embalagem estéril e hermeticamente fechada, caixa
cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 370 de 04/09/1997 e
posteriores alterações; e decreto 2244 de 04/06/1997 e
alterações posteriores. o rótulo deverá seguir a instrução
normativa nº 22, de 24/11/2005, do mapa.

7.202,002600,00 2,7700LT005 DAMARE008

GELATINA EM PO.
pó para sobremesa de gelatina nos sabores
morango/limão/uva
produto constituído por gelatina em pó, açúcar e
aromatizantes, podendo ser adicionado de corantes
permitidos por lei, nos sabores abacaxi/morango/limão/uva,
que com a simples adição de água e após resfriamento,
adquire aspecto e consistência gelatinosa. deverá ser
preparado com ingredientes sãos e limpos e de primeira
qualidade e suas condições deverão estar de acordo com a
portaria 540/97 svs/ms e rdc 273 de 22/09/2005 e suas
alterações posteriores. deve atender as normas de
rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
regulamento técnico, quando for o caso. embalagem de 1 kg.

549,5070,00 7,8500PCT016
SUSTENTA

RE
013

CARNE BOVINA.
congelada em pedaços
opções de corte: coxão mole, patinho e coxão duro.
carne bovina, pedaços congelados, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios. durante o processamento deverá
ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de
gordura, cartilagem e aponevroses). a carne bovina em
pedaços congelados nos cortes patinho e coxão duro
deverão apresentar-se livre de parasitas, sujidades e larvas
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir qualquer alteração. o produto deverá estar de
acordo com a legislação vigente, em especial decreto 30.691
de 29/03/1952, portaria nº 5 de 08/11/1988, sipa/dipoa,
resolução drc nº 12, de 02/01/2001, anvida/ms e instrução
normativa nº 22 de 24/11/2005 do mapa. embalagem de 1 kg.

26.040,001400,00 18,6000KG052 FRIESUL017

CARNE BOVINA ( MOIDA ) .
carne bovina; patinho; moída; congelada; e no máximo 1%
de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; embalada em saco plástico, transparente atóxico, e
suas condições
deverão estar de acordo com a instrução normativa nº 83,
de 21/11/2003 e suas posteriores alterações. embalagem de
1 kg.

29.835,001700,00 17,5500KG053 FRIESUL020
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ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL:              65.078,50

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00340 - CENTROS DE PRÉ ESCOLALocal

MarcaItem

ACHOCOLATADO EM PÓ.
solúvel
alimento achocolatado em pó; composto de cacau em pó,
maltodextrina, açúcar, leite desnatado em pó. contém:
vitaminas, minerais, emulsificante lecitina de soja,
aromatizantes e antioxidante ácido ascórbico; pó granulado
marrom, cor, sabor e odor característico; isento de sujidades
e materiais estranhos; aromatizante e antiumectante: dióxido
de silício. deve atender as normas de rotulagem geral,
nutricional e específicas no respectivo regulamento técnico,
quando for o caso. embalagem de 1 kg

484,00100,00 4,8400KG001 LEITINO002

LEITE INTEGRAL LT.
leite uht/uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%;
embalagem estéril e hermeticamente fechada, caixa
cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 370 de 04/09/1997 e
posteriores alterações; e decreto 2244 de 04/06/1997 e
alterações posteriores. o rótulo deverá seguir a instrução
normativa nº 22, de 24/11/2005, do mapa.

1.662,00600,00 2,7700LT005 DAMARE007

GELATINA EM PO.
pó para sobremesa de gelatina nos sabores
morango/limão/uva
produto constituído por gelatina em pó, açúcar e
aromatizantes, podendo ser adicionado de corantes
permitidos por lei, nos sabores abacaxi/morango/limão/uva,
que com a simples adição de água e após resfriamento,
adquire aspecto e consistência gelatinosa. deverá ser
preparado com ingredientes sãos e limpos e de primeira
qualidade e suas condições deverão estar de acordo com a
portaria 540/97 svs/ms e rdc 273 de 22/09/2005 e suas
alterações posteriores. deve atender as normas de
rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
regulamento técnico, quando for o caso. embalagem de 1 kg.

157,0020,00 7,8500PCT016
SUSTENTA

RE
012

CARNE BOVINA.
congelada em pedaços
opções de corte: coxão mole, patinho e coxão duro.
carne bovina, pedaços congelados, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios. durante o processamento deverá
ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de
gordura, cartilagem e aponevroses). a carne bovina em
pedaços congelados nos cortes patinho e coxão duro
deverão apresentar-se livre de parasitas, sujidades e larvas
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir qualquer alteração. o produto deverá estar de
acordo com a legislação vigente, em especial decreto 30.691
de 29/03/1952, portaria nº 5 de 08/11/1988, sipa/dipoa,
resolução drc nº 12, de 02/01/2001, anvida/ms e instrução
normativa nº 22 de 24/11/2005 do mapa. embalagem de 1 kg.

9.300,00500,00 18,6000KG052 FRIESUL016

CARNE BOVINA ( MOIDA ) .
carne bovina; patinho; moída; congelada; e no máximo 1%
de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; embalada em saco plástico, transparente atóxico, e
suas condições
deverão estar de acordo com a instrução normativa nº 83,
de 21/11/2003 e suas posteriores alterações. embalagem de
1 kg.

8.775,00500,00 17,5500KG053 FRIESUL019

CENTROS DE PRÉ ESCOLA:              20.378,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00342 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOLocal

MarcaItem

ACHOCOLATADO EM PÓ.
solúvel

242,0050,00 4,8400KG001 LEITINO004
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alimento achocolatado em pó; composto de cacau em pó,
maltodextrina, açúcar, leite desnatado em pó. contém:
vitaminas, minerais, emulsificante lecitina de soja,
aromatizantes e antioxidante ácido ascórbico; pó granulado
marrom, cor, sabor e odor característico; isento de sujidades
e materiais estranhos; aromatizante e antiumectante: dióxido
de silício. deve atender as normas de rotulagem geral,
nutricional e específicas no respectivo regulamento técnico,
quando for o caso. embalagem de 1 kg

LEITE INTEGRAL LT.
leite uht/uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%;
embalagem estéril e hermeticamente fechada, caixa
cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 370 de 04/09/1997 e
posteriores alterações; e decreto 2244 de 04/06/1997 e
alterações posteriores. o rótulo deverá seguir a instrução
normativa nº 22, de 24/11/2005, do mapa.

443,20160,00 2,7700LT005 DAMARE009

GELATINA EM PO.
pó para sobremesa de gelatina nos sabores
morango/limão/uva
produto constituído por gelatina em pó, açúcar e
aromatizantes, podendo ser adicionado de corantes
permitidos por lei, nos sabores abacaxi/morango/limão/uva,
que com a simples adição de água e após resfriamento,
adquire aspecto e consistência gelatinosa. deverá ser
preparado com ingredientes sãos e limpos e de primeira
qualidade e suas condições deverão estar de acordo com a
portaria 540/97 svs/ms e rdc 273 de 22/09/2005 e suas
alterações posteriores. deve atender as normas de
rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
regulamento técnico, quando for o caso. embalagem de 1 kg.

78,5010,00 7,8500PCT016
SUSTENTA

RE
014

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO:              763,70

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

10000066 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAOLocal

MarcaItem

ACHOCOLATADO EM PÓ.
solúvel
alimento achocolatado em pó; composto de cacau em pó,
maltodextrina, açúcar, leite desnatado em pó. contém:
vitaminas, minerais, emulsificante lecitina de soja,
aromatizantes e antioxidante ácido ascórbico; pó granulado
marrom, cor, sabor e odor característico; isento de sujidades
e materiais estranhos; aromatizante e antiumectante: dióxido
de silício. deve atender as normas de rotulagem geral,
nutricional e específicas no respectivo regulamento técnico,
quando for o caso. embalagem de 1 kg

48,4010,00 4,8400KG001 LEITINO005

LEITE INTEGRAL LT.
leite uht/uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%;
embalagem estéril e hermeticamente fechada, caixa
cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 370 de 04/09/1997 e
posteriores alterações; e decreto 2244 de 04/06/1997 e
alterações posteriores. o rótulo deverá seguir a instrução
normativa nº 22, de 24/11/2005, do mapa.

554,00200,00 2,7700LT005 DAMARE010

CARNE BOVINA ( MOIDA ) .
carne bovina; patinho; moída; congelada; e no máximo 1%
de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; embalada em saco plástico, transparente atóxico, e
suas condições
deverão estar de acordo com a instrução normativa nº 83,
de 21/11/2003 e suas posteriores alterações. embalagem de
1 kg.

526,5030,00 17,5500KG053 FRIESUL021

SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO:              1.128,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              152.674,10

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP:                        152.674,10
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