
Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO V. UNIT EM R$ V. TOTAL EM R$ MARCA

2 24.948
pcte/ 

lata

Achocolatado em pó instantâneo: de 1ª qualidade, com vitaminas

actigen-E, minerais, açucar, cacau em pó, maltodectina,

emulsificante, lecitina de soja e aromatizantes. Pacote ou lata de

400 grs. 

5,80R$              144.698,40R$          NESCAU

3 8.316
pcte/ 

lata

Achocolatado em pó instantâneo: de 1ª qualidade, com vitaminas

actigen-E, minerais, açucar, cacau em pó, maltodectina,

emulsificante, lecitina de soja e aromatizantes. Pacote ou lata de

400 grs. 

5,80R$              48.232,80R$            NESCAU

7 20.640 kg

Açucar: de 1ª qualidade, refinado amorfo, obtido da cana de

açúcar, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, com teor

de sacorose mínimo de 99% de p/p e umidade máxima de 0,3% de

p/p, sem fermentação, isento de sujividades, parasitas e materiais

terrosos. Pacote com 01 Kg. Embalagem íntegra e resistente,

devendo conter: identificação e procedência, informação

nutricional, número de lote, data de validade e quantidade do

produto.

2,15R$              44.376,00R$            TOPÇUCAR
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8 960 unid

Adoçante: de 1ª qualidade, sem aspartame, embalagem com 200

ml. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação

e procedência, informação nutricional, número de lote, data de

validade e quantidade do produto.

3,77R$              3.619,20R$              ASSUGRIN

12 12.789 pcte

Arroz: de 1ª. qualidade, agulhinha, tipo 1, branco, polido, classe

longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima 15%, isento de sujividades e materiais estranhos,

embalagem de 5 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos,

limpos e não violados, resistentes que garantam a integralidade do

produto até o momento do consumo. Acondicionados em fardos

lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, informação nutricional, número de

lote, data de validade e quantidade do produto.

10,13R$            129.552,57R$          JABORANDI

13 4.263 pcte

Arroz: de 1ª. qualidade, agulhinha, tipo 1, branco, polido, classe

longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima 15%, isento de sujividades e materiais estranhos,

embalagem de 5 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos,

limpos e não violados, resistentes que garantam a integralidade do

produto até o momento do consumo. Acondicionados em fardos

lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, informação nutricional, número de

lote, data de validade e quantidade do produto.

10,13R$            43.184,19R$            JABORANDI
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18 34.044 pcte

Biscoito doce, tipo maisena: de 1º qualidade, composição básica:

farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, vitamina e

demais substâncias pertinentes. Pacote com 200 grs. Embalagem

íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência,

informação nutricional, número de lote, data de validade e

quantidade do produto.

1,04R$              35.405,76R$            NINFA

19 28.272 pcte

Biscoito salgado, tipo cream cracker: de 1ª qualidade, composição

básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

açúcar, gordura vegetal, creme de milho ou fécula de mandioca,

açúcar invertido, carbonato de cálcio, sal, estabilizante lecitina de

soja, fermento químico, bicarbonato de amônia, bicarbonato de

sódio, pirofosfato de sódio, aromatizante, melhorador de farinha,

metabisulfito de sódio, com glúten, soja, leite e cevada. Pacote

com 200 grs. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número de

lote, data de validade e quantidade do produto. 

1,04R$              29.402,88R$            NINFA

20 9.424 pcte

Biscoito salgado, tipo cream cracker: de 1ª qualidade, composição

básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

açúcar, gordura vegetal, creme de milho ou fécula de mandioca,

açúcar invertido, carbonato de cálcio, sal, estabilizante lecitina de

soja, fermento químico, bicarbonato de amônia, bicarbonato de

sódio, pirofosfato de sódio, aromatizante, melhorador de farinha,

metabisulfito de sódio, com glúten, soja, leite e cevada. Pacote

com 200 grs. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número de

lote, data de validade e quantidade do produto. 

1,04R$              9.800,96R$              NINFA
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21 2.640 pcte

Café: de 1ª qualidade, instantâneo, torrado e moido, à vácuo, extra-

forte. Selo de pureza ABIC / ISSO 9001 / Certificado de Qualidade

PQC. Pacote de 500 grs. Embalagem íntegra e resistente, devendo

conter: identificação e procedência, informação nutricional,

número de lote, data de validade e quantidade do produto.

7,48R$              19.747,20R$            ODEBRECH

28 20.316 lata

Extrato de tomate simples concentrado: de 1ª. qualidade, composto

por polpa de tomate, açúcar e sal. Produto resultante da

concentração da polpa de tomates maduros, escolhidos, sãos, sem

peles e sementes, por processo tecnológico adequado. Será

tolerado 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. Deverá estar isento

de fermentação e não indicar processo defeituoso. Brix entre 18 e 19

(% SS). Lata com 340 grs. 

1,50R$              30.474,00R$            BONARE

29 15.900 unid

Farinha de aveia: de 1ª. qualidade, obtida a partir da moagem das

sementes integrais da aveia, flocos finos. Rica em fibras, proteínas,

ferro, sais minerais e vitaminas. Embalagem de 200 grs. (caixa ou

pacote). 

1,95R$              31.005,00R$            APTI

31 8.472 kg
Farinha de trigo: de 1ª. qualidade, trigo especial sem fermento,

pacote de 01 kg.
1,70R$              14.402,40R$            PRIMOR

36 2.028 unid

Fermento em pó: de 1ª qualidade, amido de milho geneticamente

modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e

carbonato de cálcio. Embalagem de 100 grs.

1,87R$              3.792,36R$              APTI

37 4.164 kg Fubá: de 1ª. qualidade, grãos finos. Pacote de 01 kg. 1,15R$              4.788,60R$              PAPO 10
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39 1.000 unid

Gelatina zero: de 1ª qualidade, gelatina, maltodextrina, sal.

Reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido fumárico.

Aromatizante. Edulcorante: aspartame, ciclamato de sódio,

acesulfame de potássio e sacarina sódica. Corantes artificiais:

bordeaux S e amarelo crepúsculo FCF ou Bordeaux azul brilhante

FCF e tartrazina. Embalagem com 85 gr. (sabores variados).

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e

procedência, informação nutricional, número de lote, data de

validade e quantidade do produto.

1,29R$              1.290,00R$              APTI

40 131.337 unid

Geleia de mocotó: de 1ª qualidade, água, açúcar, extrato proteico

(bovino), vitaminas (A, B1, B6, B12, C, ácido fólico e ácido

pantotêmico), espessante Agar, corante amarelo, regulador de

acidez, bicarbonato de sódio e aromatizante, sem glúten.

Embalagem com 220 gr. Embalagem íntegra e resistente, devendo

conter: identificação e procedência, informação nutricional,

número de lote, data de validade e quantidade do produto.

1,99R$              261.360,63R$          ELLO

41 43.779 unid

Geleia de mocotó: de 1ª qualidade, água, açúcar, extrato proteico

(bovino), vitaminas (A, B1, B6, B12, C, ácido fólico e ácido

pantotêmico), espessante Agar, corante amarelo, regulador de

acidez, bicarbonato de sódio e aromatizante, sem glúten.

Embalagem com 220 gr. Embalagem íntegra e resistente, devendo

conter: identificação e procedência, informação nutricional,

número de lote, data de validade e quantidade do produto.

1,99R$              87.120,21R$            ELLO
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45 960 litro

Leite de soja UHT LT: de 1ª qualidade, sabores diversos, proteína de

soja, minerais (cálcio e zinco), vitaminas (A, B2, B6, B12, C, D, E e

ácido fólico). Mesmo teor de cálcio do leite comum (em 200 ml).

Embalagem com 1 litro. Embalagem íntegra e resistente, devendo

conter: identificação e procedência, informação nutricional,

número de lote, data de validade e quantidade do produto.

3,75R$              3.600,00R$              YOKI

54 5.676 pcte
Macarrão espaguete: de 1ª. qualidade, massa com ovos e farinha

de trigo enriquecida com ácido fólico. Pacote de 500 grs.
1,68R$              9.535,68R$              NINFA

55 22.500 pcte
Macarrão goelinha: de 1ª. qualidade, massa com ovos e farinha de

trigo enriquecida com ácido fólico. Pacote de 500 grs.
1,70R$              38.250,00R$            NINFA

56 5.664 pcte
Macarrão parafuso: de 1ª qualidade, massa com ovos e farinha de

trigo enriquecida com ácido fólico. Pacote de 500 grs.
1,72R$              9.742,08R$              NINFA

59 10.836 pote

Margarina: de 1ª qualidade, óleos vegetais líquidos e

interesterificados, água, sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó,

leite em pó desnatado, vitamina A. Estabilizantes: mono e

diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja. Conservadores:

Sorbato de potássio e benzoato de sódio. Antioxidantes: TBHQ e BHT.

Acidulante: ácido cítrico. Aromatizante: aroma idêntico ao natural.

Corantes: urucum, betacaroteno e curcuma. Sem glúten. Pote de

500 grs. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número de

lote, data de validade e quantidade do produto.

3,15R$              34.133,40R$            DORIANA
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62 3.780 pcte

Milho de pipoca: de 1ª. qualidade, com as seguintes características:

beneficiado, polido e limpo, isento de sujividades, parasitas e larvas.

Acondicionado em saco plástico transparente e atóxico. Pacote de

500 grs. Demais condições de acordo com as normas de

saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outras). Melhor qualidade

(conforme acórdão 1416/10 – 2ª. Câmara – TCU).

1,64R$              6.199,20R$              PEREIRA

64 3.384 unid

Mistura para mingau: de 1ª. qualidade, sabor tradicional, à base de

amido de milho, açúcar, vitaminas A e C, sais minerais (cálcio,

fósforo e ferro), aromatizante e corante urucum. Embalagem de 200

grs. Cremogema ou similar.

3,50R$              11.844,00R$            CREMOGEMA

68 16.236 kg

Filé de frango: de 1ª qualidade, sem osso, sem pele e sem gordura,

congelado, acondicionado em embalagem de polietileno

resistente, com marca do fabricante do produto e registro no órgão

de Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar consistência firme não

amolecida, odor e cor característicos. Não deve apresentar

formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações,

coágulos e queimaduras por congelamento. O produto deverá

respeitar o limite máximo de água estabelecido pelo Ministério da

Agricultura.

7,98R$              129.563,28R$          JAGUA



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

69 5.412 kg

Filé de frango: de 1ª qualidade, sem osso, sem pele e sem gordura,

congelado, acondicionado em embalagem de polietileno

resistente, com marca do fabricante do produto e registro no órgão

de Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar consistência firme não

amolecida, odor e cor característicos. Não deve apresentar

formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações,

coágulos e queimaduras por congelamento. O produto deverá

respeitar o limite máximo de água estabelecido pelo Ministério da

Agricultura.

7,98R$              43.187,76R$            JAGUA

74 8.256 unid

Suco de caju: de 1ª qualidade, água, integral e concentrado.

Conservantes: metabisulfito e benzoato de sódio. Acidulante: ácido

cítrico. Estabilizante: goma de gelatina. Aromatizante: idêntico ao

natural de caju. Embalagem com 500 ml.

2,10R$              17.337,60R$            GRANVILLE

81 12.576 unid

Cera: de 1ª qualidade, liquida, incolor e cores variadas de acordo

com o pedido. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 750

ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação e prazo de validade.

2,65R$              33.326,40R$            ROXINOL

95 23.472 pcte

Papel higiênico: de 1ª qualidade, tipo especial, sem perfume, papel

absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais, na cor

branca, picotado, golfrado, medindo 30 m x 10 cm. Embalagem

com 04 unidades.

1,42R$              33.330,24R$            CARINHO PLUS

96 7.824 pcte

Papel higiênico: de 1ª qualidade, tipo especial, sem perfume, papel

absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais, na cor

branca, picotado, golfrado, medindo 30 m x 10 cm. Embalagem

com 04 unidades.

1,42R$              11.110,08R$            CARINHO PLUS
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98 12.372 unid

Sabão em pó: de 1ª qualidade, com tensoativo biodegradável.

Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com 500 grs, contendo

dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

composição química.

1,95R$              24.125,40R$            BARRA

102 2.664 unid

Vassoura de piaçava: de 1ª qualidade, revestida em lata, com

cabo de madeira resistente, 30 furos – piaçava de boa qualidade

com fios contínuos e com rigidez adequada para varrição.

5,66R$              15.078,24R$            CHAPA 3

TOTAL 1.362.616,52R$       

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS


