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00005794

ACHOCOLATADO EM PÓ - EMB. ALUMINIZADA DE 1 KG
achocolatado instantáneo em pó com vitaminas, para preparo de
bebida láctea, embalagem contendo 01 kg, validade mínima de 04
(quatro) meses, a contar no ato de entrega. a rotulagem deve conter
no minimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data devalidade, lote e informações nutricionais.

11.192,00800,00 13,990KILO 00001

00024239

AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG
açucar cristal natural, fabricado de cana de açúcar livre de
fermentação, sem aditivos, conservante e corante, isento de matéria
terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais, embalado em
saco plástico resistente transparente, contendo 05 kg, validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega. a rotulagem
deve conter no minimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais..

12.697,60640,00 19,840PAC  00002

00026689

ARROZ BRANCO TIPO 1 EMBALAGEM 5KG
arroz branco tipo 1, polido, grãos longos e finos, isento de matéria
terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais, embalado em
saco plástico resistente transparente, contendo 05kg, validade
minima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega. a rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.

21.264,00960,00 22,150PAC  00003

00024848

BISCOITO CREAM CRACKER
biscoito salgado, tipo cream crackers, dupla embalagem, caixa com
8kg contendo 40 pacotes de 200g, embalado em pacote de plástico
resistente, reembalado em caixa de papelão, validade mínima de 06
(seis) meses, a contar no ato da entrega. a rotulagem deve conter
no minimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.

49.752,002.400,00 20,730CAI  00004

00024206

BISCOITO DE MAIZENA
biscoito de maisena, dupla embalagem, caixa com 8kg contendo 40
pacotes de 200g, embalado em pacote de plástico resistente,
reembalado em caixa de papelão, validade minima de 06 (seis)
meses, a contar no atoda entrega. a rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações nutricionais.

60.590,833.071,00 19,730CAI  00005

00028527

CANJIQUINHA.
canjiquinha de milho amarelo fina, embalada em saco plástico
resistente 480 transparente, contendo 01kg, validade minima de 04
(quatro) meses, a contar no ato da entrega. a rotulagem deve conter
no minimo as seguintes nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

2.433,60480,00 5,070PACOT00006

00028529

COLORAU.
colorau, produto obtido do pó de urucum. pó fino, homogêneo, de
coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou
matérias estranhas. embalado em pacote transparente atóxico,
contendo 500g, com nome do produtor, data de fabricação e
validade.

2.368,60130,00 18,220KILO 00007

00028530

FARINHA DE MANDIOCA TIPO BRANCA EMB 1KG.
farinha de mandioca branca tipo 1 fina seca. não deverá apresentar
residuos, bolor ou cheiro não caracteristico. embalada em saco
plástico resistente transparente. contendo 01 kg. validade minima de
04 (quatro) meses, a contar no ato da entrega. a rotulagem deve
conter no minimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.

2.244,00300,00 7,480UND  00008

00024337

FEIJÃO PRETO TIPO 1..
feijão preto tipo 1, safra nova, grãos inteiros e sãos, aspecto
brilhoso, liso isento de material terrosos, sujidades, pedras, fungos
ou parasitas e mistura de outras variedades e espécies, embalado
em saco plastico transparente contendo 01kg, reembalado em fardo

9.091,20960,00 9,470KG   00009
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plastico transparente de 20kg, de 1ª linha, devendo apresentar na
embalagem as informaçõe snutricionais e o prazo de validade.ed.
fundamental

00028531

FUBÁ MIMOSO FINO DE MILHO TIPO 1 - PCT C 1KG.
fubá mimoso, fino, embalagem contendo 01 kg, devendo apresentar
na embalagem o peso liquido, as informações nutricionais, data de
fabricação e o prazo de validade, tipo ou similar a dórico.

2.036,00400,00 5,090KILO 00010

00028532

LEITE EM PÓ INTEGRAL.
leite em pó integral fortificado, preparo instantâneo, sem adição de
açúcar ou seus derivados, com rendimento de 400 gramas ± 3,1l,
embalado em sache aluminizado contendo 400 gramas, reembalado
em caixa de papelão com 24 unid. , validade mínima de 12 (doze)
meses, a contar no ato da entrega, tipo ou similar a maitá.

84.000,004.800,00 17,500UND  00011

00011700

MACARRÃO
macarrão massa semolina comprida, tipo espaguete, n° 8 embalado
em pacote resistente transparente, contendo 500g, validade mínima
de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega. a rotulagem deve
conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.

2.082,30330,00 6,310UND  00012

00024413

MACARRÃO GOELA COM OVOS 500 GRAMAS
 a base de: farinha de trigo, de sêmola com ovos/corante natural ou
outras substâncias permitidas e submetidas a processos
tecnológicos adequados.
composição nutricional máxima de 76 gramas de hidrato de carbono.
isento de parasitas.
embalagem de 500 gramas
contendo data de fabricação e validade estendida de acordo com
fabricante. 

3.242,74577,00 5,620PCT  00013

00028534

OLEO DE SOJA 900 ML.
oleo de soja vegetal refinado, embalagem pvc com tampa e lacre
contendo 900ml, validade minima de 06 (seis) meses, a contar no
ato da entrega. a rotulagem deve conter no minimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

11.681,601.120,00 10,430UND  00014

00028535

PASTA DE ALHO TEMP. CASEIRO ALHO/SAL-POTE 500G
pasta de alho – tempero caseiro, tipo artesanal, tendo como
ingredientes somente alho e sal, embalado em pote plástico
transparente resistente com tampa e lacre contendo 500 gramas,
reembalado em caixa de papelão com 24un, devendo apresentar na
embalagem o peso liquido, as informações nutricionais, data de
fabricação e o prazo de validade, tipo ou similar a ki sabor.

6.764,80560,00 12,080UND  00015

00028536

PÓ DE CAFÉ ESPECIAL 100 ARÁBICA - PCT C 500 G.
pó de café especial 100% arábica, torrado e moído, embalagem
aluminizada contendo 500 gramas, devendo apresentar na
embalagem o peso liquido, as informações nutricionais, data de
fabricação e o prazo de validade, tipo ou similar a monte líbano.

8.364,00400,00 20,910PACOT00016

00011852

SAL REFINADO
sal refinado e iodado, embalado em saco resistente transparente,
não devendo conter umidade, contendo 01kg, validade minima de 12
(doze) meses, a contar no ato da entrega. a rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote informações nutricionais. e

876,80320,00 2,740KILO 00017

00028538

VINAGRE BRANCO - EMB. 750ML
vinagre branco acondicionado em frasco plástico resistente com
750 ml, apresentar na embalagem o peso liquido, as informações
nutricionais, data de fabricação e o prazo de validade, tipo ou similar
a toscano.

253,6080,00 3,170UND  00018

00028539 BATATA INGLESA.. 9.100,801.280,00 7,110KG   00019

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

Governo do Estado do Espírito Santo

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES
13/02/2023 14:29:49

Pesquisa de Preços Nº 000010/2023 - 30/01/2023 - Processo Nº 000102/2023

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote

batata inglesa extra, lisa, firme e compactada devendo ser grauda,
isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
sujidades, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. pacote 01 kg

00028540

CEBOLA EXTRA BRANCA.
cebola branca extra, firme e compacta, devendo ser grauda, isenta
de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
pacote com 01 kg.

3.406,76529,00 6,440KG   00020

00029097

MAMÃO FORMOSA
de 1° qualidade, grau médio de amadurecimento, ótima qualidade,
sem defeitos sérios, apresentando tamanho e coloração uniforme,
com polpa e casca firmes e intactas, sem manchas ou defeitos, nem
danos físicos e/ou mecânicos, destinado ao consumo "in natura",
estar fresca. ser bem desenvolvida e madura, com peso variando
entre 1,0 e 2,0 kg. livre de sujidades, parasitas e larvas.

19.772,562.252,00 8,780KILO 00021

00028542

MAÇÃ VERMELHA NACIONAL FRESCA
maçã vermelha nacional, fresca, frutos com 60 a 70% de maturação
climatizada, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, tamanho e
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida e maturação mediana, livre de resíduos de
fertilizantes, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, devendo
ser priotariamente orgânicos e/ou agro ecológicos.

24.028,842.252,00 10,670KILO 00022

00028543

MELANCIA FRESCA.
melancia, fresca, frutos com 60 a 70% de maturação climatizada,
com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida
e maturação mediana, livre de resíduos de fertilizantes, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre
de resíduos de fertilizantes, devendo ser priotariamente orgânicos
e/ou agroecológicos

10.253,442.368,00 4,330KILO 00023

00029098

OVO DE GALINHA EXTRA BRANCO
ovo de galinha extra branco, fresco, com aspecto, cor e cheiro e
sabor próprio, tamanho e coloração uniformes, isento de parasitas e
fungos, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em embalagem
apropriada com 12 unidades.

3.948,00700,00 5,640DZ   00024

00028545

PIMENTÃO.
pimentão verde, fruto fresco de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade, limpo, isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa.
não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica, oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos
de fertilizantes, devendo ser priotariamente orgânicos e/ou
agroecológicos.

1.562,40180,00 8,680UND  00025

00028546

TOMATE LONGA VIDA EXTRA.
tomate longa vida extra, tipo salada, tamanho e coloração uniforme,
com polpa firme e intacta, livre de resíduos de fertilizantes, isentam
de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades,
sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
pacote com 01 kg.

12.780,001.500,00 8,520UND  00026

00028547

MUSCULO.
carne bovina em cubos, músculo, (de aproximadamente 50g),
congelada em embalagem plástica resistente intacta, e contendo 01
kg impresso na mesma, com no máximo 1% de gordura e livre de
aponervose. validade minima de 04 (quatro) meses, a contar no ato

26.313,60960,00 27,410KG   00027
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da entrega. a rotulagem deve conter no minimo as seguintes
informações: peso, data de processamento, data de validade,
carimbo de inspeção do órgão competente, procedência da carne,
nome e/ou marca, lote e nutricionais.

00028548

PATINHO BOVINO MOÍDO CONGELADO, EMB. 1KG.
carne bovina moida, patinho, in natura, congelada em embalagem
plástica resistente e intacta, contendo 01 kg impresso na mesma,
com no máximo 1% de 80 gordura e livre de aponervose. validade
mínima de 04 (quatro) meses, a contar no ato da entrega. a
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso,
data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção do
órgão competente

35.084,801.280,00 27,410KILO 00028

00018803

PEITO DE FRANGO
peito de frango sem osso, sem carcaça, sem pele e sem tempero,
congelado em embalagem plástica resistente e intacta, contendo
01kg impresso na mesma. validade mínima de 04 (quatro) meses, a
contar no ato da entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: peso, data de processamento, data de
validade, carimbo de inspeção do órgão competente, procedência
da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais.

32.190,001.500,00 21,460KILO 00029

00016268

EXTRATO DE TOMATE
extrato de tomate extrato de tomate simples e concentrado
embalado em latas ou tetrapack com peso liquido de 350g
aproximadamente, declarar marca, o produto deve estar
acondicionado em caixas de papelão lacradas com fita adesiva de
modo a garantir o transporte e armazenamento, não devem estar
amassados; enferrujados e estufados, não devem conter
perfurações; principalmente nas costuras; não devem soltar ar com
cheiro azedo ou podre, quando abertos, não devem apresentar
manchas escuras e ferrugem, na parte interna, prazo mínimo de
validade 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega, tipo ou similar
a pomarola.

3.651,60680,00 5,370UND  00030

00006771
LEITE DE SOJA ORIGINAL - EMBAL. C 1LITRO
leite de soja original - embal. c/ 1litro

568,5050,00 11,370LITRO00031

00006805

FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO SEM PELES E ESPINHOS
filé de tilápia congelado, em filé, sem peles e espinhas, limpo, com
cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e
parasitas, pesando aproximadamente 100g cada unidade,
acondicionados em saco plástico transparente resistente, contendo
01
kg impresso na mesma, comselo de inspeção do órgão competente.
validade mínima de 04 (quatro) meses, a contar no ato da entrega. a
rotulagem deve conter no mínimo asseguintes informações: peso,
data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção do
órgão competente, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e
informações nutricionais

39.810,00750,00 53,080KILO 00032

00028453

POLPA DE FRUTA DE ABACAXI
composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis
de frutas carnosas; apresentação na forma de polpa de fruta
congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo
tecnológico adeuqado, submetido a tratamento que assegure sua
apresentação e conservação até o consumo; isento de fragmentos
das partes não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta
mole, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de
acordo com a resolução - cnnpa n° 12, de 24/07/78 e rdc 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. deve atender às normas de
rotulagem geral, nutricionais e específicas no respectivo

3.949,50150,00 26,330KG   00033
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regulamento técnico, devendo apresentar identificação e contato do
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, informações
nutricionais e selo de inspeção sanitária.

00028454

POLPA DE FRUTA DE ACEROLA
composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis
de frutas carnosas; apresentação na forma de polpa de fruta
congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo
tecnológico adeuqado, submetido a tratamento que assegure sua
apresentação e conservação até o consumo; isento de fragmentos
das partes não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta
mole, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de
acordo com a resolução - cnnpa n° 12, de 24/07/78 e rdc 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. deve atender às normas de
rotulagem geral, nutricionais e específicas no respectivo
regulamento técnico, devendo apresentar identificação e contato do
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, informações
nutricionais e selo de inspeção sanitária.

3.949,50150,00 26,330KG   00034

00028455

POLPA DE FRUTA DE GRAVIOLA
composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis
de frutas carnosas; apresentação na forma de polpa de fruta
congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo
tecnológico adeuqado, submetido a tratamento que assegure sua
apresentação e conservação até o consumo; isento de fragmentos
das partes não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta
mole, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de
acordo com a resolução - cnnpa n° 12, de 24/07/78 e rdc 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. deve atender às normas de
rotulagem geral, nutricionais e específicas no respectivo
regulamento técnico, devendo apresentar identificação e contato do
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, informações
nutricionais e selo de inspeção sanitária.

3.949,50150,00 26,330KG   00035

00028456

POLPA DE FRUTA DE GOIABA
composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis
de frutas carnosas; apresentação na forma de polpa de fruta
congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo
tecnológico adeuqado, submetido a tratamento que assegure sua
apresentação e conservação até o consumo; isento de fragmentos
das partes não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta
mole, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de
acordo com a resolução - cnnpa n° 12, de 24/07/78 e rdc 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. deve atender às normas de
rotulagem geral, nutricionais e específicas no respectivo
regulamento técnico, devendo apresentar identificação e contato do
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, informações
nutricionais e selo de inspeção sanitária.

3.949,50150,00 26,330KG   00036

00028457

POLPA DE FRUTA DE MANGA
composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis
de frutas carnosas; apresentação na forma de polpa de fruta
congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo
tecnológico adeuqado, submetido a tratamento que assegure sua
apresentação e conservação até o consumo; isento de fragmentos
das partes não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta
mole, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de
acordo com a resolução - cnnpa n° 12, de 24/07/78 e rdc 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. deve atender às normas de
rotulagem geral, nutricionais e específicas no respectivo

3.949,50150,00 26,330KG   00037
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regulamento técnico, devendo apresentar identificação e contato do
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, informações
nutricionais e selo de inspeção sanitária.

533.154,47
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