
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

22 16.236 kg

Carne bovina, patinho moído: de 1ª qualidade, congelada,

embalada à vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica,

resistente e transparente. Conter no máximo 2% de gordura, livre de

sebos, aponevroses, ossos, cartilagens e pelos. Embalagens

rotuladas, constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com

identificação do produto. IQF, Resolução RCD nº 12 de 02/01/2001 -

Anvisa/MS.

12,45R$            202.138,20R$          CHULETÃO

23 5.412 kg

Carne bovina, patinho moído: de 1ª qualidade, congelada,

embalada à vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica,

resistente e transparente. Conter no máximo 2% de gordura, livre de

sebos, aponevroses, ossos, cartilagens e pelos. Embalagens

rotuladas, constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com

identificação do produto. IQF, Resolução RCD nº 12 de 02/01/2001 -

Anvisa/MS.

12,45R$            67.379,40R$            CHULETÃO

                                                                              EMITIDO EM: 18/07/2017

MAPA DE ADJUDICAÇÃO                                

                PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2017    -     PROCESSO N.º 10.196/2017    

 FIRMA: Imediata Comércio Distribuição e Serviço Ltda.-EPP   



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

70 4.878 kg

Filé de Merluza (peixe): de 1ª qualidade, carne saborosa e sabor

suave, congelado, sem espinho, acondicionados em embalagem

de polietileno resistente, com marca do fabricante do produto e

registro no órgão de Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar

consistência firme não amolecida, odor e cor característicos. Não

deve apresentar formações de cristais de gelo, perfurações,

coágulos e queimaduras por congelamento. O produto deverá

respeitar o limite máximo de água estabelecido pelo Ministério da

Agricultura e Pesca.

14,45R$            70.487,10R$            FRESCATTO

71 1.626 kg

Filé de Merluza (peixe): de 1ª qualidade, carne saborosa e sabor

suave, congelado, sem espinho, acondicionados em embalagem

de polietileno resistente, com marca do fabricante do produto e

registro no órgão de Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar

consistência firme não amolecida, odor e cor característicos. Não

deve apresentar formações de cristais de gelo, perfurações,

coágulos e queimaduras por congelamento. O produto deverá

respeitar o limite máximo de água estabelecido pelo Ministério da

Agricultura e Pesca.

14,45R$            23.495,70R$            FRESCATTO

TOTAL 363.500,40R$          

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS


