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Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO V. UNIT EM R$ V. TOTAL EM R$ MARCA

5 100 Potes
Margarina vegetal cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e

0% de gordura trans - embalagem de 500 grs.
2,74R$           274,00R$              Claybon

9 54 Unid. Óleo de soja, em embalagem plástica transparente de 900 ml 3,05R$           164,70R$              Corcovado

13 338 Unid.
Suco embalagem tetra pack de 01 litro (sabores variados), produto

natural da fruta - na embalagem deverá conter valores nutricionais
2,92R$           986,96R$              Da Fruta

24 60 Pct.
Milho de pipoca tipo 1, preparados com matérias primas sãs, limpas,

com no máximo  de 15% de umidade - embalagem de 500 grs.
1,48R$           88,80R$                Mil

25 20 Unid. Leite de coco - embalagem de vidro com 200 ml 2,09R$           41,80R$                Mil

26 30 Pct.

Coco ralado seco, sem açúcar. Deverá ser elaborado com

endosperma procedente de frutos sãos e maduros, não poderá

apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspectos de

fragmentos soltos e de cor branca. Parcialmente desengordurado -

embalagem de 100 grs.

1,89R$           56,70R$                Mil

                                                                              EMITIDO EM: 17/10/2017

MAPA DE ADJUDICAÇÃO                                

                PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2017    -     PROCESSO N.º 13.300/2017    

FIRMA:   CF Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.-EPP



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

28 40 Kg.

Salsicha de carne bovina/suína tipo “hot dog”, com no máximo 2%

de amido, com aspecto característico, cor própria, sem manchas,

odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de

10%. Com registro no SIF ou SISP

4,85R$           194,00R$              Maná

33 6 Unid.
Bolo doce de 40 Kg - com recheio de doce de leite com coco e

cobertura de glacê.
599,00R$       3.594,00R$           

43 60 Kg.

Presunto fatiado, livre de parasitas e de qualquer substância

contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou

qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações.

Embalagem que contenha especificados o local de origem do

produto, peso, data de embalagem e data de vencimento

10,20R$         612,00R$              Pamplona

44 60 Kg.

Queijo mussarela fatiado, livre de parasitas e de qualquer

substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do

produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis

alterações. Embalagem que contenha especificados o local de

origem do produto, peso, data de embalagem e data de

vencimento  

15,79R$         947,40R$              Litoral

56 30 kg

Tomate de 1ª qualidade - de tamanho médio - com

aproximadamente 80% de maturação - sem ferimentos ou defeitos -

tenros - sem manchas - com coloração uniforme e brilho

2,35R$           70,50R$                

57 5 Kg 
Pimentão verde de 1ª qualidade - íntegros e frescos - com casca sã -

sem rupturas
4,45R$           22,25R$                

58 5 kg Cebola branca de 1ª qualidade - tamanho médio - sem rupturas 2,45R$           12,25R$                

59 5 kg Alho branco de 1ª qualidade - tamanho médio 12,59R$         62,95R$                

60 12 unid Papel Alumínio 30 cm x 7,5 2,29R$           27,48R$                Mil

TOTAL 7.155,79R$           

VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias


