
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

23 27.566 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, deve ser isenta de sebos,

aponevroses, ossos, cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas,

constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com

identificação do produto. Embalada no sistema IQF.

Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser

entregue a no máximo 4ºC.

23,30R$       642.287,80R$     VIEIRA

24 9.188 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, deve ser isenta de sebos,

aponevroses, ossos, cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas,

constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com

identificação do produto. Embalada no sistema IQF.

Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser

entregue a no máximo 4ºC.

23,30R$       214.080,40R$     VIEIRA

                                                                              EMITIDO EM: 19/12/2019
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25 29.298 Kg

Carne bovina Patinho em pedaço: de 1ª qualidade, picada

em cubos com dimensões de 3 x 3 x 3 cm, congelada,

embalada à vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica,

resistente e transparente em pacotes de 1kg. Conter no

máximo 2% de gordura, deve ser isenta de sebos,

aponevroses, ossos, cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas,

constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com

identificação do produto. Embalada no sistema IQF.

Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser

entregue a no máximo 4ºC.

22,80R$       667.994,40R$     VIEIRA

26 9.765 Kg

Carne bovina Patinho em pedaço: de 1ª qualidade, picada

em cubos com dimensões de 3 x 3 x 3 cm, congelada,

embalada à vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica,

resistente e transparente em pacotes de 1kg. Conter no

máximo 2% de gordura, deve ser isenta de sebos,

aponevroses, ossos, cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas,

constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com

identificação do produto. Embalada no sistema IQF.

Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser

entregue a no máximo 4ºC.

22,80R$       222.642,00R$     VIEIRA
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82 2.151 Kg

Queijo Minas Frescal: de 1ª qualidade, com faces planas,

consistência macia, cor interna branca, isento de sujidades,

mofo e odor desagradável, sabor levemente ácido ao suave,

obtido de leite pasteurizado, embalado individualmente, em

plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente ou

material compatível próprio para uso alimentar, que garanta a

integridade do produto até o momento do consumo com

rótulo impresso. A embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência, informação nutricional,

número de lote, data de validade, quantidade do produto,

número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e

carimbo de inspeção. Validade mínima de 10 dias a partir da

data de entrega na unidade requisitante. Deverá manter-se a

uma temperatura não superior a 8ºC.

14,99R$       32.243,49R$       MINEIRINHO

Total 1.779.248,09R$  

Validade da Proposta 60 DIAS


