
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

39 34.374 Kg

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.

9,49R$         326.209,26R$   REAL ALIMENTOS

                                                                              EMITIDO EM: 19/12/2019

MAPA DE ADJUDICAÇÃO                                

                PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 045/2019    -     PROCESSO N.º 26.999/2019

FIRMA: Comércio de Alimentos e Serviços Provisão Eireli-ME   



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

40 11.457 Kg

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.

9,49R$         108.726,93R$   REAL ALIMENTOS

41 13.820 Kg

Fígado de Galinha (miúdo de frango): de 1ª qualidade,

congelado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente

e transparente. Embalagens rotuladas, com identificação do

produto. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número

de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade

do produto e constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou

SIM. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC. Bandeja de 1 kg. 

2,39R$         33.029,80R$     REAL ALIMENTOS

Total 467.965,99R$   

Validade da Proposta 60 DIAS


