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Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
V. UNIT EM 

R$ 
V. TOTAL EM R$ MARCA

1 1.000 kg

Açúcar 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

1,78R$         1.780,00R$       TOPÇUCAR

2 500 pcte

Pó de café de 1ª qualidade, 100% de grãos do tipo arábico,

torrado e moído, à vácuo, extra-forte. Selo de pureza ABIC /

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

(Padrão de qualidade: Glória da Barra, Pilão, Mellita, Três

Corações, Faraó, Capital ou equivalente)

11,00R$       5.500,00R$       FARAÓ

21 120 Unid

Sabão em barra tipo glicerinado. Composição: A base de

ácidos graxos de coco/babaçu, ácidos graxos de sebo,

ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina e demais

substâncias permitidas. Barra com 200 gr

0,80R$         96,00R$            BARRA
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25 437 unid

Detergente líquido concentrado - biodegradável - frasco

com 500 ml com excelente ação de desengordurante,

neutro e clean, embalagem plástica com bico regulador

para uso econômico, contendo: identificação, marca do

fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e

peso líquido

1,10R$         480,70R$          RISSILIM

30 350 frasco Desinfetante eucalipto concentrado - frasco com 500 ml 1,16R$         406,00R$          TRIEX

35 100 unid Sabonete de 90 gr - fragrâncias diversas 0,65R$         65,00R$            SENSUS

37 100 caixa Filtro para cafeteira nº 102 caixa com 30 unidades 2,58R$         258,00R$          BRIGITTA

40 50 frasco Adoçante líquido – frasco de 100 ml 2,06R$         103,00R$          MARATÁ

44 5.000 rolo
Papel higiênico branco - folha dupla, picotada - neutro - de

primeira qualidade - pacote com 04 rolos de 30 mt
2,70R$         13.500,00R$     TOILLETE

Total 22.188,70R$     

Validade da Proposta 60 DIAS


