
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

12 420 gf

Bebida Láctea Zero Lactose: Leite pasteurizado integral e/ou

leite em pó integral, soro de leite e/ou soro de leite em pó,

açúcar, polpa sabores, amido modificado, aromatizante

sintético idêntico ao natural da fruta, acidulante: ácido lático

(INS 270), conservante: 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. Embalagem de 170 G

2,61R$         1.096,20R$       RELÓGIO

13 420 gf

Bebida Láctea Zero Açúcar: Leite desnatado e/ou leite

reconstituído desnatado, preparado de morango (água,

polpa de morango, vitaminas, corante natural carmim de

cochonilha, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e

aspartame, conservante sorbato de potássio, aroma idêntico

ao natural de morango e espessante goma guar), soro de leite

em pó, fermentos lácteos e mistura de estabilizantes (pectina e

agar). Contém fenilalanina. Alergênicos: Contém leite e

derivados. Pode conter trigo e soja. Contém glúten.

Embalagem de 170 G.

2,60R$         1.092,00R$       RELÓGIO
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54 86.565 pcte

Leite em PÓ INTEGRAL Instantâneo Vitaminado: de 1ª

qualidade, instantâneo. Leite integral, vitaminas A e D,

emulsificante lecitina de soja, sem glúten. Embalagem de 400

grs.

6,40R$         554.016,00R$   DANKY

55 28.854 pcte

Leite em PÓ INTEGRAL Instantâneo Vitaminado: de 1ª

qualidade, instantâneo. Leite integral, vitaminas A e D,

emulsificante lecitina de soja, sem glúten. Embalagem de 400

grs.

6,40R$         184.665,60R$   DANKY

66 147 pote

Manteiga sem sal: de 1º qualidade. Creme de leite

pasteurizado. Consistência sólida, uniforme, untosa, com

distribuição uniforme de água (umidade), cor branco

amarelada, sem manchas ou pontos de outra coloração. De

sabor suave, característico, aroma delicado, sem odor e sabor

estranho. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, ingredientes, informação

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

validade, quantidade do produto. Registro SIF/DIPOA. Pote 200

gr.

9,00R$         1.323,00R$       MACUCO

71 489 pote

Mistura 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. Pacote de 230 gr.

4,48R$         2.190,72R$       MUCILON
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74 40.909 dz

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

lisa, resistente e sem rachaduras ou deformações, com

calcificação uniforme e formato característico. Deve conter

em sua embalagem: data de validade, selo de inspeção,

dados do produtor. 

2,99R$         122.317,91R$   GRANJA S. GERALDO

75 13.636 dz

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

lisa, resistente e sem rachaduras ou deformações, com

calcificação uniforme e formato característico. Deve conter

em sua embalagem: data de validade, selo de inspeção,

dados do produtor. 

2,99R$         40.771,64R$     GRANJA S. GERALDO

Total 907.473,07R$   

Validade da Proposta 60 DIAS


