
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

41 49.111 kg

Feijão preto: de 1ª qualidade, 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. Embalagem de

1 kg

4,38R$         215.106,18R$    Anchieta

42 16.370 kg

Feijão preto: de 1ª qualidade, 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. Embalagem de

1 kg

4,38R$         71.700,60R$      Anchieta
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44 20.847 bandeja

Filé de peito de frango: de 1ª qualidade, sem osso, sem pele

e sem gordura, congelado, acondicionado 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, penas e penugens, perfurações, coágulos e

queimaduras por congelamento. O produto deverá respeitar

o limite máximo de água estabelecido pelo Ministério da

Agricultura. Embalagem de 1 kg. Deverá ser entregue a no

máximo 4ºC

8,99R$         187.414,53R$    Rivelli

45 6.949 bandeja

Filé de peito de frango: de 1ª qualidade, sem osso, sem pele

e sem gordura, congelado, acondicionado 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, penas e penugens, perfurações, coágulos e

queimaduras por congelamento. O produto deverá respeitar

o limite máximo de água estabelecido pelo Ministério da

Agricultura. Embalagem de 1 kg. Deverá ser entregue a no

máximo 4ºC

8,99R$         62.471,51R$      Rivelli

Total 536.692,82R$   

Validade da Proposta 60 dias


