
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

15 253 unid

Bebida láctea: soro de leite e/ou soro de leite em pó, leite

pasteurizado integral e/ou leite em pó integral, açúcar, polpa

sabores, amido modificado, aromatizante sintético idêntico ao

natural da fruta, acidulante: ácido lático (INS 270), conservador:

sorbato de potássio (INS 202) e corante artificial, creme de soro de

leite, estabilizante, açúcar, gelatina e espessante: goma guar (INS

412) e fermento lácteo. Alérgicos: bebida láctea 0% lactose possui a

enzima lactase que facilita na digestão, proporcionando conforto

aos intolerantes à lactose. Contém aromatizante sintético idêntico

ao natural. Embalagem com 950 grs.

2,85R$              721,05R$                 FRUTTBOM

16 28.272 unid

Bebida láctea: soro de leite e/ou soro de leite em pó, leite

pasteurizado integral e/ou leite em pó integral, açúcar, polpa

sabores, amido modificado, aromatizante: sintético idêntico ao

natural da fruta, acidulante: ácido lático (INS 270), conservador:

sorbato de potássio (INS 202) e corante artificial, creme de soro de

leite, estabilizante, açúcar, gelatina e espessante: goma guar (INS

412) e fermento lácteo. Alérgicos: contém leite e derivados, não

contém glúten, contém aromatizante sintético idêntico ao natural.

Embalagem com 950 grs.

2,85R$              80.575,20R$            FRUTTBOM
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17 9.424 unid

Bebida láctea: soro de leite e/ou soro de leite em pó, leite

pasteurizado integral e/ou leite em pó integral, açúcar, polpa

sabores, amido modificado, aromatizante: sintético idêntico ao

natural da fruta, acidulante: ácido lático (INS 270), conservador:

sorbato de potássio (INS 202) e corante artificial, creme de soro de

leite, estabilizante, açúcar, gelatina e espessante: goma guar (INS

412) e fermento lácteo. Alérgicos: contém leite e derivados, não

contém glúten, contém aromatizante sintético idêntico ao natural.

Embalagem com 950 grs.

2,85R$              26.858,40R$            FRUTTBOM

30 4.164 kg
Farinha de mandioca torrada: de 1ª. qualidade, grupo seco,

subgrupo fina, classe amarela, tipo 1, embalagem de 01 kg. 
3,30R$              13.741,20R$            PAPO 10

32 7.029 Unid

Farinha láctea: de 1ª. qualidade, farinha de trigo enriquecida com

ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e

minerais, sal e aromatizantes, com glúten, embalagem de 400 grs.

(lata ou pacote). 

10,34R$            72.679,86R$            NESTLE

33 2.343 Unid

Farinha láctea: de 1ª. qualidade, farinha de trigo enriquecida com

ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e

minerais, sal e aromatizantes, com glúten, embalagem de 400 grs.

(lata ou pacote). 

10,34R$            24.226,62R$            NESTLE
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38 67.716 unid

Gelatina comum: de 1ª qualidade, açúcar, gelatina, sal, vitamina C.

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.

0,67R$              45.369,72R$            NEILAR

72 21.816 pcte

Biscoito rosquinha: de 1ª qualidade, farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, côco

ralado ou cacau em pó (licor de cacau/corante caramelo), sal

refinado, fermento químico, bicarbonato de sódio e bicarbonato de

amônia, emulsificante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e

aromatizante, com glúten. Pacote com 330 grs – sabores variados

(coco e chocolate). Embalagem íntegra e resistente, devendo

conter: identificação e procedência, informação nutricional,

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

2,33R$              50.831,28R$            NINFA

73 2.292 kg

Sal: de 1ª qualidade, iodado, refinado, com teor de iodo igual ou

superior a 20 mg até o limite máximo de 60 mg por kg, conforme

RDC nº 130, de 26/05/03. Pacote de 01 kg.

0,80R$              1.833,60R$              NORSAL

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.

-R$                       
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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. 

-R$                       

76 3.681 unid

Suplemento nutricional: de 1ª qualidade, instantâneo, contendo 24

vitaminas e minerais, rico em cálcio e zinco, vitamina C, ferro, ácido

fólico e vitamina B12, sabores chocolate, baunilha e morango.

Embalagem com 450 grs. (Tipo: Sustain, Sustagem, Sustacal,

Sustenta, Nutren Active ou similar).

11,95R$            43.987,95R$            SUSTTENTA

77 1.227 unid

Suplemento nutricional: de 1ª qualidade, instantâneo, contendo 24

vitaminas e minerais, rico em cálcio e zinco, vitamina C, ferro, ácido

fólico e vitamina B12, sabores chocolate, baunilha e morango.

Embalagem com 450 grs. (Tipo: Sustain, Sustagem, Sustacal,

Sustenta, Nutren Active ou similar).

11,95R$            14.662,65R$            SUSTTENTA

78 13.608 litro

Água sanitária: de 1ª qualidade, a base de hipoclorito de sódio.

Registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 litro, com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade.

1,36R$              18.506,88R$            EXECCELENCE

82 9.648 litro

Cloro: de 1ª qualidade, a base de hipoclorito de sódio a 2%.

Registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 litro, com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade.

1,53R$              14.761,44R$            EXECCELENCE

88 6.876 pcte 
Esponja de aço: de 1ª qualidade, lã de aço, eco. Pacote de 60 g

com 8 unidades. Tipo Bombril ou similar.
0,90R$              6.188,40R$              INOVE

89 2.280 unid

Esponja de banho infantil: de 1ª qualidade, esponja com uma face

mais macia que limpa suavemente a pele e outra face que

massageia e esfolia a pele.

1,45R$              3.306,00R$              OBER



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

91 2.256 maço

Fósforo maço: de 1ª qualidade, longo com 200 palitos com 5 cm,

longos com segurança, desenvolvidos para garantir durabilidade

maior da chama. Em caixa de papelão resistente com uma super

lixa, que facilite seu manuseio e acendimento.

1,89R$              4.263,84R$              GABORARBI

99 3.384 frasco
Saponáceo: de 1ª qualidade, cremoso sapólio, cloro. Frasco com

300 ml. 
1,68R$              5.685,12R$              INOVE

100 9.336 unid
Sabão em barra: de 1ª qualidade, glicerinado, com 200 grs cada

pedaço.
0,75R$              7.002,00R$              BARRA

TOTAL 435.201,21R$          

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS


