
 
 

LISTAGEM DE GÊNEROS  

ABRIL 2020 

GENEROS DISPONÍVEIS ESTOQUE PEDIDO 

Achocolatado Fardo c/ 10 kg  

Açúcar Fardo c/ 10 kg  

Amido de milho Pacote c/1 kg  

Arroz Parbolizado Fardo c/ 30 kg  

Biscoito Doce Caixa c/ 10  pc  

Biscoito Salgado Caixa c/ 10 pc  

Carne Bovina  Unidade c/ 1kg  

Cereal de Milho (Mucilon) Unidade c/400 g  

Doce de fruta Fardo c/ 6un  

Extrato de Tomate Fardo c/24 un  

Farinha de Trigo Fardo c/ 10 kg  

Feijão Preto Fardo c/ 30 kg  

Fermento Biológico Unidade c/125 g  

Fermento Químico Unidade c/250 g  

Frango, Filé de Peito Pacote c/ aprox. 1kg  

Leite em Pó Fardo c/ 10 kg  

Leite UHT Caixa c/12 litros  

Macarrão  Fardo c/ 20 pc  

Mistura para pudim Fardo c/10 kg  

Óleo de Soja Caixa c/ 20 gf  

Orégano Unidade c/100 g  

Sal Unidade c/ 1kg  

Suco de uva Caixa c/ 9 litros  

Vinagre de Álcool Unidade c/ 750ml  

Patologias Alimentares Enviado somente às escolas de enviaram os 
laudos 

 
Envio exclusivo pelo SISMED até o dia 20/03 (sexta-feira) às 18hs 

 
 Para facilitar a distribuição solicite apenas quantidades inteiras ou metades de fardos e 

caixas, quantidades fracionadas serão arredondadas. 

 As quantidades solicitadas de Açúcar, Carnes, Sal e Óleo são recalculadas pelas 
Nutricionistas de acordo com a per capita da orientação da OMS e FNDE, por 
este motivo a quantidade enviada pode ser menor. 

 Os itens: Biscoito Doce, Biscoito Salgado, Carne, Composto Lácteo, Massa, Mistura p/ 
Bolo, Pó p/ Sobremesa e Suco de Fruta podem sofrer variações de sabor ou tipo, não 
sendo possível sua escolha. 

 Não é possível solicitar itens que não constam na lista acima, mesmo que já tenha sido 
entregue pelo Núcleo, este distribuição é feita com base nos itens em estoque. 
. 
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