
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

4 1.200 caixa

Achocolatado líquido: de 1ª qualidade, enzima lactase ou soro de

leite reconstituído, água, açúcar, cacau em pó, minerais (cálcio,

magnésio e ferro), vitaminas (C, B1, B2, niacina, B6, B12, ácido

pantotênico e biotina), sal, aromatizantes, espessante carragenato,

goma xantana e cardoximetilcelulose sódica, acidulante ácido

cítrico. Bebida láctea. Sem glúten e zero lactose. 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.

0,64R$              768,00R$                 QUATAZINHO

                                                                              EMITIDO EM: 18/07/2017

MAPA DE ADJUDICAÇÃO                                

                PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2017    -     PROCESSO N.º 10.196/2017    

 FIRMA: Distribuidora Senra Ltda.-ME 



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

5 131.337 caixa

Achocolatado líquido: de 1ª qualidade, soro de leite, leite

reconstituido, água, açúcar, cacau em pó, minerais (cálcio,

magnésio e ferro), vitaminas (C, B1, B2, niacina, B6, B12, ácido

pantotênico e biotina), sal, aromatizantes, espessante carragenato,

goma xantana e cardoximetilcelulose sódica, acidulante ácido

cítrico. Bebida láctea. Sem glúten. 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.

0,64R$              84.055,68R$            QUATAZINHO

6 43.779 caixa

Achocolatado líquido: de 1ª qualidade, soro de leite, leite

reconstituido, água, açúcar, cacau em pó, minerais (cálcio,

magnésio e ferro), vitaminas (C, B1, B2, niacina, B6, B12, ácido

pantotênico e biotina), sal, aromatizantes, espessante carragenato,

goma xantana e cardoximetilcelulose sódica, acidulante ácido

cítrico. Bebida láctea. Sem glúten. 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.

0,64R$              28.018,56R$            QUATAZINHO



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

11 1.428 pcte

Amido de milho: de 1ª. qualidade, produto amiláceo extraído do

milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de

matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos,

fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir

ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade

máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo do amido 84% p/p e

resíduo mineral fixo p/p. Embalagem de 500 gr. A embalagem

conter externamente os dados de identificação e procedência,

informação nutricional, número de lote, data de validade e

quantidade do produto.

2,04R$              2.913,12R$              CAMPO BOM

42 36.045 kg
Laranja pera: de 1ª qualidade, no ponto de maturação adequado

para o consumo. De colheita recente.
-R$                       

43 131.472 litro

Leite integral UHT LT: de 1ª qualidade, vitaminas (A, D e C), minerais

(ferro e zinco). Estabilizantes: trifosfato de sódio, monofosfato de

sódio, difosfato de sódio e citrato de sódio. Sem glúten.

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.

2,69R$              353.659,68R$          LAC

44 43.824 litro

Leite integral UHT LT: de 1ª qualidade, vitaminas (A, D e C), minerais

(ferro e zinco). Estabilizantes: trifosfato de sódio, monofosfato de

sódio, difosfato de sódio e citrato de sódio. Sem glúten.

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.

2,69R$              117.886,56R$          LAC



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

46 960 litro

Leite sem lactose UHT LT: de 1ª qualidade, tradicional, com 0%

lactose, rico em ferro e vitaminas (A, D e C). 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.

3,69R$              3.542,40R$              CAMPONESA

50 2.928 lata

Leite condensado: de 1ª. qualidade, leite integral, sabor lácteo mais

acentuado e textura macia, não granulosa, contém açúcar e

lactose, sem glúten. Lata de 395 grs.

3,09R$              9.047,52R$              TRIANGULO

63 2.592 unid

Mistura para mingau: de 1ª. qualidade, sabor arroz ou multi-cereais-

farinha de arroz, açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais

minerais ou farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

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,

vitamine E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6,

ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. Tipo Mucilon ou

similar. Contém glúteo e traços de leite. Sachê de 230 grs.

5,15R$              13.348,80R$            MUCILON

75 8.256 unid

Suco de uva: 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 uva. Embalagem com 500 ml. 

4,49R$              37.069,44R$            ALEVIM

90 6.156 unid

Esponja de cozinha dupla face: de 1ª qualidade, sintética, um lado

em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva,

dimensões 100 x 70 x 20 mm, com variação de +/- 10 mm.

Embalagem com dados de identificação do produto e marca do

fabricante.

0,38R$              2.339,28R$              BRASILEIRINHA



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

92 9.864 frasco

Limpador multiuso: de 1ª qualidade, instantâneo, butilglicol,

metassilicato de sódio, fosfato trissódico, sinergista, tensoativo não

iônico, conservante e água. Frasco com 500 ml, com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação

e prazo de validade.

1,64R$              16.176,96R$            DAM

TOTAL 668.826,00R$          

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS


