
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

3 178 pote

Achocolatado em pó instantâneo ZERO AÇÚCAR: de 1ª

qualidade, sem adição de açúcar, com vitaminas e

minerais, maltodextrina, cacau em pó lecitinado, aroma

idêntico ao natural de baunilha, edulcorantes artificiais e

antiumectante. Embalagem íntegra e resistente, devendo

conter: identificação e procedência, informação nutricional,

número de lote, data de fabricação, data de validade e

quantidade do produto. Pote de 210 grs 

11,95R$       2.127,10R$        Gold

4 33.329 kg

Açúcar refinado: de 1ª qualidade, refinado amorfo, obtido

da cana de açúcar, com aspecto, cor e cheiro próprios,

sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% de p/p e

umidade máxima de 0,3% de p/p, sem fermentação, isento

de sujidades, parasitas e materiais terrosos. Embalagem

íntegra e resistente, devendo conter: identificação e

procedência, informação nutricional, número de lote, data

de fabricação, data de validade e quantidade do produto.

Pacote de 1 kg

1,85R$         61.658,65R$      Topçucar
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14 49.667 pcte

Biscoito salgado, tipo água e sal: de 1ª qualidade,

composição básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e

ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, carbonato de

cálcio, amido ou creme de milho, extrato de malte,

fermentos químicos e estabilizantes. Embalagem íntegra e

resistente, devendo conter: identificação e procedência,

informação nutricional, número de lote, data de fabricação,

data de validade e quantidade do produto. Pacote com

200 grs

1,18R$         58.607,06R$      Naga

15 16.555 pcte

Biscoito salgado, tipo água e sal: de 1ª qualidade,

composição básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e

ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, carbonato de

cálcio, amido ou creme de milho, extrato de malte,

fermentos químicos e estabilizantes. Embalagem íntegra e

resistente, devendo conter: identificação e procedência,

informação nutricional, número de lote, data de fabricação,

data de validade e quantidade do produto. Pacote com

200 grs

1,18R$         19.534,90R$      Naga

17 19.862 pcte

Biscoito doce, tipo leite: de 1ª qualidade, composição

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

açúcar, gordura vegetal, amido, soro de leite em pó, leite

em pó integral, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato

de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de

sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e

melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número 

de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade

do produto. Pacote de 200 grs

1,22R$         24.231,64R$      Naga
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18 33.148 pcte

Biscoito doce, tipo maisena: de 1ª qualidade, composição

básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água,

sal, vitamina e demais substâncias pertinentes. Embalagem

íntegra e resistente, devendo conter: identificação e

procedência, informação nutricional, número de lote, data

de fabricação, data de validade e quantidade do produto.

Pacote com 200 grs

1,20R$         39.777,60R$      Naga

20 9.932 pcte

Biscoito doce, tipo rosquinha: de 1ª qualidade, composição

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

açúcar, gordura vegetal (soja, palma), amido, açúcar

invertido, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322),

aromatizante, acidulante ácido láctico (INS 270), fermentos

químicos bicarbonato de sódio (INS 500ii) e bicarbonato de

aamônio (INS 503ii). Sabores variados. Embalagem íntegra e

resistente, devendo conter: identificação e procedência,

informação nutricional, número de lote, data de fabricação,

data de validade e quantidade do produto. Embalagem de

400 grs  

2,66R$         26.419,12R$      Naga

21 180 pcte

Biscoito doce, tipo rosquinha SEM LACTOSE: de 1ª qualidade,

composição básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e

ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido,

amido de milho, sal iodado, fermentos químicos:

bicarbonato de sódio (INS 500ii), bicarbonato de amônio (INS

503ii) e pirofosfato ácido de sódio, aroma idêntico ao natural

e emulsificante lecitina de soja. Sabores variados.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número 

de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade

do produto. Embalagem de 400 grs

2,66R$         478,80R$           Rancheiro
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32 914 pcte

Cereal Infantil para Mingau: de 1ª qualidade, com

probiótico, sabor multicereais. Ingredientes: farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 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, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina

B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D), probiótico e

aromatizante vanilina. Tipo Mucilon ou similar. Contém

glúten. Contém derivados de trigo. Pode conter leite, soja,

centeio, cevada e aveia. Sachê de 230 grs

3,54R$         3.235,56R$        Mucilon

35 576 pcte

Ervilha seca partida: Tipo 1, o produto deverá ser constituído

de no mínimo 95% de ervilhas partidas, de tamanho e

formato naturais, maduras, limpas e secas, coloração própria

e odor característico, isento de odores estranhos.

Embalagem de 500 grs

3,59R$         2.067,84R$        Campo Bom

36 10.900 sachê

Extrato de tomate simples concentrado: de 1ª qualidade,

composto de polpa de tomate, açúcar e sal. Produto

resultante da concentração da polpa de tomates maduros,

escolhidos, sãos, sem pele 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). Sachê

com 340 grs

1,18R$         12.862,00R$      Quero
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40 15.863 kg

Farinha de trigo: de 1ª qualidade, trigo especial sem

fermento. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número 

de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade

do produto.  Embalagem de 1 kg

2,14R$         33.946,82R$      Número Um

61 3.594 litro

Leite de Soja UHT: 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 íntegra e resistente, devendo

conter: identificação e procedência, informação nutricional,

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

Embalagem de 1 litro

4,36R$         15.669,84R$      Mais Vita

62 3.594 litro

Leite SEM LACTOSE UHT: de 1ª qualidade, tradicional, com 0%

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

íntegra e resistente, devendo conter: identificação e

procedência, informação nutricional, número de lote, data

de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 litro

3,74R$         13.441,56R$      Quatá

69 8.221 pcte

Macarrão espaguete: de 1ª qualidade, massa com ovos e

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacote

de 1 kg

3,21R$         26.389,41R$      Cadore 
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79 9.499 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 cúrcuma. Sem glúten. Embalagem íntegra e

resistente, devendo conter: identificação e procedência,

informação nutricional, número de lote, data de validade e

quantidade do produto. Pote de 500 grs

3,03R$         28.781,97R$      Claybon

83 21.552 gf
Óleo de Soja: de 1ª qualidade, refinado. Embalagem de 900

ml
3,39R$         73.061,28R$      Cocamar

84 38.730 dúzia

Ovo branco de galinha: de 1ª qualidade, limpo, com casca

lisa, resistente e sem rachaduras ou deformações, com

calcificação uniforme e formato característico. Embalagem

com 1 dúzia

3,59R$         139.040,70R$    Sétimo Céu

85 12.910 dúzia

Ovo branco de galinha: de 1ª qualidade, limpo, com casca

lisa, resistente e sem rachaduras ou deformações, com

calcificação uniforme e formato característico. Embalagem

com 1 dúzia

3,59R$         46.346,90R$      Sétimo Céu



Estado do Rio de janeiro
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89 5.823 pcte

Pó de café à vácuo: de 1ª qualidade, torrado e moído à

vácuo, extra forte. Selo de pureza ABIC/ISO 9001/ Certificado

de Qualidade PQC. Embalagem íntegra e resistente,

devendo conter: identificação e procedência, informação

nutricional, número de lote, data de fabricação, data de

validade e quantidade do produto.  Pacote de 500 grs

5,89R$         34.297,47R$      Sul de Minas

90 1.940 pcte

Pó de café à vácuo: de 1ª qualidade, torrado e moído à

vácuo, extra forte. Selo de pureza ABIC/ISO 9001/ Certificado

de Qualidade PQC. Embalagem íntegra e resistente,

devendo conter: identificação e procedência, informação

nutricional, número de lote, data de fabricação, data de

validade e quantidade do produto.  Pacote de 500 grs

5,89R$         11.426,60R$      Sul de Minas

92 2.935 kg

Queijo minas frescal: de 1ª qualidade, com faces planas,

consistência macia, cor interna branca, isento de sujidades,

mofo e odor desagradável, sabor levemente ácido ao

suave, obtido de leite pasteurizado, embalado

individualmente, em plástico transparente, atóxico, limpo,

não violado, resistente ou material compatível próprio para

uso alimentar, que garanta a integridade do produto até o

momento do consumo com rótulo impresso. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação,

procedência, informação nutricional, número de lote, data

de validade, quantidade do produto, número do registro no

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.

Validade mínima de 10 dias a partir da data de entrega na

unidade requisitante. Deverá manter-se a uma temperatura

não superior a 8ºC

16,00R$       46.960,00R$      Serra de Ipiabas
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93 3.628 kg

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

igual ou superior a 20mg até o limite máximo de 60mg por

kg, conforme RDC nº 130, de 26/05/03. Pacote de 1 kg

0,88R$         3.192,64R$        Garça

94 12.720 litro

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

sódio. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com

dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 1

litro

1,25R$         15.900,00R$      Excellence 

98 3.228 tubo

Creme dental infantil: de 1ª qualidade, gel, com baixa

abrasividade, flúor, laurel sulfato de sódio, sacarina, água.

Tubo com 50 grs

2,23R$         7.198,44R$        Tralalá

99 9.756 litro

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

l. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem de 1 litro

1,45R$         14.146,20R$      Excellence 

103 7.380 pcte
Esponja de aço: de 1ª qualidade, aço de carbono. Tipo

Bombril ou similar. Pacote de 60 grs - com 8 unidades
0,98R$         7.232,40R$        Assolan

115 3.792 unid

Sabonete infantil glicerinado: de 1ª qualidade, base vegetal,

hipoalergênico, dermatologicamente testado. Com

glicerina, mel natural e vitamina E. Embalagem de 80 grs

1,59R$         6.029,28R$        Lisababy

Total 774.061,78R$   

Validade da Proposta 60 dias


