
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

16 252 pcte

Biscoito salgado, tipo água e sal SEM LACTOSE: de 1ª

qualidade, de textura crocante, com odor, sabor e cor

característicos. Composição básica: farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura vegetal

hidrogenada zero trans, açúcar invertido, açúcar, sal,

fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de

amônio e pirofosfato ácido de sódio), fermento biológico,

estabilizante lecitina de soja, proteinase, metabissulfito de

sódio, sem colesterol, sem lactose e sem proteína do leite.

Isento de produtos de origem animal. Pode conter glúten.

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 gr.

2,89R$         728,28R$          LIANE
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Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

19 126 pcte

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

textura crocante, com odor, sabor e cor característicos.

Composição básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e

ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero

trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e

bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio, aroma

artificial de baunilha e proteinase. Sem colesterol, sem lactose

e sem proteína do leite. Isento de produtos de origem animal.

Pode conter glúten. 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 gr.

2,89R$         364,14R$          LIANE

21 32 pcte

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

textura crocante, com odor, sabor e cor característicos.

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 gr.

2,89R$         92,48R$            RANCHEIRO

Total 1.184,90R$       

Validade da Proposta 60 DIAS


