
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

29 60 unid

Suco concentrado sabor maracujá, embalagem de 500 ml, de

procedência nacional, com registro no Ministério da

Agricultura. Composição permitida: suco concentrado, açúcar

invertido acidulante INS 330, aroma natural da própria fruta e

conservante (benzoato de sódio)

4,20R$        252,00R$         IMBAMARA

32 60 unid

Pó para gelatina - produto constituído de gelatina comestível

em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico aromatizantes

artificiais e corantes artificiais -  30 gr  

1,00R$        60,00R$           APTI

33 100 unid
Creme dental adulto com 1.500 ppm de flúor - tripla proteção

refrescante - sabor menta - tubo plástico de 70 gr
1,25R$        125,00R$         EVEN

45 150 unid

Achocolatado em pó instantâneo, contendo os seguintes

ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite,

aroma natural de chocolate - sem corantes artificiais – 400 gr 

2,60R$        390,00R$         APTI

46 192 pcte

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

vácuo. 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 -  500 gr

8,50R$        1.632,00R$      ODEBRECHT

47 20 maço Fósforos – maço com 06 caixas com 50 palitos 3,60R$        72,00R$           GABOARD
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49 40 unid

Suco de goiaba – concentrado - de procedência nacional -

registro no Ministério da Agricultura. Composição permitida:

suco concentrado, açúcar invertido acidulante ins 330 - aroma

natural da própria fruta e conservante (benzoato de sódio -

500 ml

3,00R$        120,00R$         IMBIARA

50 300 pcte

Arroz parbolizado - tipo 1 – constituídos de grãos inteiros, com

teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais

estranhos, embalados em sacos plásticos transparentes e

atóxicos, limpos e não violados, lacrados, resistentes que

garantam a integralidade do produto até o momento do

consumo. 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 5 kg

13,90R$      4.170,00R$      BELA DICA

55 60 pcte
Esponja de aço carbono - pacote de 60 gr com 8 unidades

(Tipo Bombril ou similar)
1,35R$        81,00R$           ASSOLAN

56 70 unid

Esponja multiuso dupla face sintética - um lado em espuma

poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva - dimensões 110

x 75 x 20 mm, com variação de +/- 10 mm. Para limpeza de

material alumínio, cerâmicas, grelhas, vidros e louças.

Embalagem com dados de identificação do produto e marca

do fabricante

0,98R$        68,60R$           BRILEX

57 120 unid Sabão em pó - com multiação para limpeza em geral - 1 kg 3,50R$        420,00R$         ESPUMIL

63 50 cartela Barbeador descartável - cartela com 2 unidades 2,80R$        140,00R$         BIC
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65 10 pcte

Amido de milho - 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 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

500 gr 

3,80R$        38,00R$           CAMPO BOM

66 50 pcte

Macarrão tipo espaguete - sêmola de trigo enriquecida com

ferro e ácido fólico (vitamina b9), corantes naturais: urucum e

cúrcuma, composto de matéria-prima de primeira qualidade.

– pacote de 1 kg

3,20R$        160,00R$         CADORE

67 250 pcte

Biscoito tipo cream cracker – o biscoito deverá estar em

perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de

dureza e nem quebradiço – pacote de 400 gr

2,45R$        612,50R$         NAGA

68 24 unid Maionese - 500 gramas 3,30R$        79,20R$           QUERO

69 25 lata
Atum ralado - embalagem em lata de folha de flandres, com

verniz sanitário -170 gr
4,81R$        120,25R$         ROBSON CRUSUE

73 1500 unid Leite longa vida integral UHT tipo A - 1 litro 2,98R$        4.470,00R$      QUATA

77 25 pcte

Farinha de mandioca - fabricadas a partir de matérias primas

limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. Não podem

estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela

ligeira torração da raladura das raízes de mandioca (manibot

utilissima) previamente descascada, lavada, e isentas do

radical cianeto - embalagem integra de 1 kg

2,90R$        72,50R$           PIRÃO

78 12 unid Rodo de madeira com 30 cm 6,00R$        72,00R$           PANDORA
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79 350 pcte

Açúcar 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

1,90R$        665,00R$         TOPÇUCAR

80 50 pcte

Farinha de trigo tipo 1 - enriquecida com ferro e ácido fólico -

100% pura - de excelente qualidade -pó branco, fino e de fácil

escoamento, não devendo estar empedrado e isento de

sujidades - na embalagem deverá constar data da

fabricação data de validade e número do lote do produto -

embalagem intacta - 1kg

2,49R$        124,50R$         BELARINA

81 50 pcte
Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais

brancos - não pegajoso ou empedrado – pacote de 1kg
1,20R$        60,00R$           GARÇA

82 120 pote

Margarina - 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 gr

3,70R$        444,00R$         VIGOR
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83 60 unid

Suco de caju concentrado - de procedência nacional, com

registro no ministério da agricultura. Composição permitida:

suco concentrado, açúcar invertido acidulante ins 330, aroma

natural da própria fruta e conservante benzoato de sódio -

500 ml 

2,60R$        156,00R$         IMBAMARA

84 300 pcte

Feijão preto - tipo 1 - grãos inteiros - isentos de sujidades e

materiais estranhos. 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

3,40R$        1.020,00R$      CALDO REAL

88 250 unid Sabonete em barra corporal - 90 gr 0,70R$        175,00R$         SENSO

91 150 pcte

Papel higiênico folha dupla - tipo especial, sem perfume,

papel absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais,

na cor branca, picotado, gofrado, medindo 30 m x 10 cm. -

pacote com 4 rolos

2,50R$        375,00R$         TOILET

92 30 frasco
Álcool etílico - produto hidratado para uso doméstico com

prazo de validade, a 92 º e embalagem de 1 litro
5,80R$        174,00R$         TUPI

94 100 unid Shampoo com 350 ml 5,70R$        570,00R$         DARLING

95 30 pcte

Farinha de rosca - dizeres de rotulagem: data de fabricação e

prazo de validade, informação dos ingredientes e

composição nutricional – pacote de 500 gr

3,20R$        96,00R$           PEREIRA

96 250 pcte 

Biscoito doce, tipo maisena - 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 de 400 gr

2,48R$        620,00R$         NAGA



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

99 50 pcte

Macarrão parafuso sêmola massa seca, acondicionado em

embalagem transparente intacta - a embalagem deverá

conter externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número de lote, data de fabricação,

data de validade e condições de armazenagem. Validade

mínima de 6 meses na data de entrega -  pacote de1 kg

3,40R$        170,00R$         CADORE

101 25 lata

Sardinha em conserva - A lata deverá apresentar revestimento

interno apropriado, vedada, isento de ferrugem e substâncias

nocivas – lata com 125 gr

3,10R$        77,50R$           ROBSON CRUSUE

104 50 unid Caldo de galinha - caixa com 4 tabletes de 57 gr 1,30R$        65,00R$           APTI

105 30 unid Caldo de carne - caixa com 4 tabletes de 57 gr 1,30R$        39,00R$           APTI

106 14 lata
Ervilha - aparência: grãos inteiros de ervilhas cozida, com

líquido, isento de sujidades, parasitos e larvas – lata de 200 gr
1,99R$        27,86R$           SÓ FRUTA

107 30 pcte

Milho de pipoca tipo 1 - preparado com matérias primas sãs,

limpas, com no máximo de 15% de umidade - pacote de 500

gr

1,70R$        51,00R$           PEREIRA

108 12 unid Vinagre de maçã com 750 ml 5,20R$        62,40R$           CASTELO

111 20 unid
Vassoura de piaçava de nylon com cabo nº 05 – leque 27 cm

– altura da piaçava 12 cm
13,00R$      260,00R$         PANDORA

116 50 caixa Haste flexível – caixa de 75 unidades 1,90R$        95,00R$           COTONELA

117 12 pcte Canjica branca de milho - pacote 500 gramas 1,85R$        22,20R$           PEREIRA

118 250 unid Saco de lixo de 200 litros 0,89R$        222,50R$         PLASTIBAMA
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123 20 unid

Mistura para mingau sabor arroz ou multicereais de farinha de

trigo ou farinha de arroz, açúcar farinha de aveia enriquecidos

com ferro e ácido fólico, contem glúten (tipo mucilon ou

similar) – 400 gr

6,85R$        137,00R$         MUCILON

125 20 unid

Aveia em flocos finos - acondicionada em embalagem

resistente de polietileno atóxico - com identificação na

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,

fornecedor - isento de sujidades, parasitas, larvas e material

estranho – 200 gr 

2,90R$        58,00R$           APTI

127 30 unid
Pano de chão alvejado algodão - medidas aproximadas: 34

cm x 54 cm 
2,90R$        87,00R$           SINHA

128 20 unid
Flanela para limpeza – medidas aproximadas: 38 x 58 cm -

material 100% algodão
2,90R$        58,00R$           SINHA

130 10 unid

Pá para de lixo – produto com base galvanizada e côncava –

medidas: 21 cm x 20 cm com cabo de madeira medindo 50

cm

7,20R$        72,00R$           PANDORA

132 20 pcte Leite em pó integral - 400 gramas 7,20R$        144,00R$         DANKY

Valor Total 19.283,01R$   

Validade da Proposta 60 DIAS


