
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

25 20.000 kg

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

embalada à vácuo, em embalagem plástica flexível,

atóxica, resistente e transparente em pacotes de 1 kg.

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. Deverá ser entregue a no

máximo 4ºC

16,90R$       338.000,00R$    Vieira

26 6.665 kg

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

embalada à vácuo, em embalagem plástica flexível,

atóxica, resistente e transparente em pacotes de 1 kg.

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. Deverá ser entregue a no

máximo 4ºC

16,90R$       112.638,50R$    Vieira
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27 11.117 kg

Carne bovina - patinho em pedaço: de 1ª qualidade,

picada em cubos com dimensões de 3x3x3 cm, congelada,

embalada à vácuo, em embalagem plástica flexível,

atóxica, resistente e transparente em pacotes de 1 kg.

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. Deverá ser entregue a no

máximo 4ºC

17,58R$       195.436,86R$    Vieira

28 3.700 kg

Carne bovina - patinho em pedaço: de 1ª qualidade,

picada em cubos com dimensões de 3x3x3 cm, congelada,

embalada à vácuo, em embalagem plástica flexível,

atóxica, resistente e transparente em pacotes de 1 kg.

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. Deverá ser entregue a no

máximo 4ºC

17,58R$       65.046,00R$      Vieira

Total 711.121,36R$   

Validade da Proposta 60 dias


