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Código Descrição Unidade de Aquisição Quantidade Valor Unitário Valor Total

ITENS DO PEDIDO

Orçam.

Qtde

00000001 ACÉM EM TIRAS - Carne Bovina de 1ª  
Qualidade Sem Osso - Tipo Fresca,  
resfriada, sem tempero, obtido de animais  
sadios, com aspecto cor, cheiro e sabor  
próprio, livre de gorduras e aponeurose,  
sem cartilagem e manchas esverdeadas  
ou qualquer outra que não seja  
característica do produto - livres de  
parasitas e de qualquer substância  
contaminante que possa alterá-la ou  
encobrir qualquer alteração. A carne  
deverá ser embalada em sacos plásticos  
transparentes, resistentes e atóxicos. O  
produto deverá ser manipulado em  
condições higiênicas adequadas.

Quilograma 1.000,0000 34,0667 34.066,703

00000002 ACÉM MOÍDO - Carne Bovina de 1ª  
Qualidade Sem Osso - Tipo Fresca,  
resfriada, sem tempero, obtido de animais  
sadios, com aspecto cor, cheiro e sabor  
próprio, livre de gorduras e aponeurose,  
sem cartilagem e manchas esverdeadas  
ou qualquer outra que não seja  
característica do produto - livres de  
parasitas e de qualquer substância  
contaminante que possa alterá-la ou  
encobrir qualquer alteração. A carne  
deverá ser embalada em sacos plásticos  
transparentes, resistentes e atóxicos. O  
produto deverá ser manipulado em  
condições higiênicas adequadas.

Quilograma 1.000,0000 33,4000 33.400,003

00000003 ALCATRA - Carne Bovina de 1ª Qualidade  
Sem Osso - Tipo Fresca, resfriada, sem  
tempero, obtido de animais sadios, com  
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, livre  
de gorduras e aponeurose, sem  
cartilagem e manchas esverdeadas ou  
qualquer outra que nãoseja característica  
do produto - livres de parasitas e de  
qualquer substância contaminante que  
possa alterá-la ou encobrir qualquer  
alteração. A carne deverá ser embalada  
em sacos plásticos transparentes,  
resistentes e atóxicos. O produto deverá  
ser manipulado em condições higiênicas  
adequadas.

Quilograma 500,0000 52,4667 26.233,353

00000004 BACON DEFUMADO - resfriado - Produto  
de primeira qualidade, acondicionada em  
embalagens de plástico atóxico. O  
produto deverá estar em conformidade  
com as leis especificas vigentes

Quilograma 300,0000 31,7225 9.516,754

00000005 CONTRA FILE - Carne Bovina de 1ª  
Qualidade Sem Osso - Tipo Fresca,  
resfriada, sem tempero, obtido de animais  
sadios, com aspecto cor, cheiro e sabor  
próprio, livre de gorduras e aponeurose,  
sem cartilagem e manchas esverdeadas  
ou qualquer outra que nãoseja  
característica do produto - livres de  
parasitas e de qualquer substância  
contaminante que possa alterá-la ou  
encobrir qualquer alteração. A carne  
deverá ser embalada em sacos plásticos  
transparentes, resistentes e atóxicos. O  
produto deverá ser manipulado em  

Quilograma 500,0000 52,3000 26.150,003
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00000006 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO -  
Congelada. O corte deverá apresentar-se  
limpo e sem temperos. Com aspecto, cor,  
cheiro e sabor característico, não  
amolecido, nem pegajoso, sem manchas  
esverdeadas; livres de parasitas e de  
qualquer substância contaminante, que  
possa alterá-la ou encobrir qualquer  
alteração. O produto deverá ser embalado  
em saco plástico transparente, resistente  
e atóxico

Quilograma 600,0000 12,8475 7.708,504

00000007 COXINHA DE FRANGO SEM ASA -  
Congelada. O corte deverá apresentar-se  
limpo e sem temperos. Com aspecto, cor,  
cheiro e sabor característico, não  
amolecido, nem pegajoso, sem manchas  
esverdeadas; livres de parasitas e de  
qualquer substância contaminante, que  
possa alterá-la ou encobrir qualquer  
alteração. O produto deverá ser embalado  
em saco plástico transparente, resistente  
e atóxico

Quilograma 1.000,0000 18,9100 18.910,004

00000008 FRALDINHA - Carne Bovina de 1ª  
Qualidade Sem Osso - Tipo Fresca,  
resfriada, sem tempero, obtido de animais  
sadios, com aspecto cor, cheiro e sabor  
próprio, livre de gorduras e aponeurose,  
sem cartilagem e manchas esverdeadas  
ou qualquer outra que não seja  
característica do produto - livres de  
parasitas e de qualquer substância  
contaminante que possa alterá-la ou  
encobrir qualquer alteração. A carne  
deverá ser embalada em sacos plásticos  
transparentes, resistentes e atóxicos. O  
produto deverá ser manipulado em  
condições higiênicas adequadas.

Quilograma 500,0000 42,4667 21.233,353

00000009 LINGUIÇA CALABRESA COZIDA E  
DEFUMADA - resfriada - embalada em  
sacos plásticos transparentes, resistentes  
e atóxicos

Quilograma 200,0000 25,6225 5.124,504

00000010 LINGUIÇA INDUSTRIALIZADA - fina sem  
gomo - resfriada - embalada em sacos  
plásticos transparentes, resistentes e  
atóxicos

Quilograma 600,0000 21,5000 12.900,003

00000011 LINGUIÇA TOSCANA - RESFRIADA -  
com aspecto normal, firme, sem umidade,  
não pegajosa,  isenta de  
sujidades,parasitas e larvas, embalada  
em sacos plásticos transparentes,  
resistentes e atoxicos.

Quilograma 600,0000 19,2225 11.533,504

00000012 MAMINHA - Carne Bovina de 1ª  
Qualidade Sem Osso - Tipo Fresca,  
resfriada, sem tempero, obtido de animais  
sadios, com aspecto cor, cheiro e sabor  
próprio, livre de gorduras e aponeurose,  
sem cartilagem e manchas esverdeadas  
ou qualquer outra que nãoseja  
característica do produto - livres de  
parasitas e de qualquer substância  
contaminante que possa alterá-la ou  
encobrir qualquer alteração. A carne  
deverá ser embalada em sacos plásticos  
transparentes, resistentes e atóxicos. O  
produto deverá ser manipulado em  

Quilograma 500,0000 51,6333 25.816,653
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00000013 MÚSCULO EM CUBOS OU ÍSCAS-Carne  
Bovina de 1ª Qualidade Sem Osso - Tipo  
Fresca, resfriada, sem tempero, obtido de  
animais sadios, com aspecto cor, cheiro e  
sabor próprio, livre de gorduras e  
aponeurose, sem cartilagem e manchas  
esverdeadas ou qualquer outra que não  
seja característica do produto - livres de  
parasitas e de qualquer substância  
contaminante que possa alterá-la ou  
encobrir qualquer alteração. A carne  
deverá ser embalada em sacos plásticos  
transparentes, resistentes e atóxicos. O  
produto deverá ser manipulado em  
condições higiênicas adequadas.

Quilograma 600,0000 33,9667 20.380,023

00000014 PALETA - Carne Bovina de 2ª Qualidade  
Sem Osso - Tipo Fresca, resfriada, sem  
tempero, obtido de animais sadios, com  
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, livre  
de gorduras e aponeurose, sem  
cartilagem e manchas esverdeadas ou  
qualquer outra que não seja característica  
do produto - livres de parasitas e de  
qualquer substância contaminante que  
possa alterá-la ou encobrir qualquer  
alteração. A carne deverá ser embalada  
em sacos plásticos transparentes,  
resistentes e atóxicos. O produto deverá  
ser manipulado em condições higiênicas  
adequadas

Quilograma 500,0000 37,3000 18.650,003

00000015 PEITO DE FRANGO SEM OSSO -  
Congelado. O corte deverá apresentar-se  
limpo e sem temperos. Com aspecto, cor,  
cheiro e sabor característico, não  
amolecido, nem pegajoso, sem manchas  
esverdeadas; livres de parasitas e de  
qualquer substância contaminante, que  
possa alterá-la ou encobrir qualquer  
alteração. O produto deverá ser embalado  
em saco plástico transparente, resistente  
e atóxico

Quilograma 1.600,0000 21,7475 34.796,004

00000016 PERNIL SUÍNO EM CUBOS - Tipo  
Fresca, resfriada, sem tempero, obtido de  
animais sadios, com aspecto cor, cheiro e  
sabor próprio, pouca gordura, gordura  
branca e firme, sem cartilagem e  
manchas esverdeadas ou qualquer outra  
que não seja característica do produto -  
livres de parasitas e de qualquer  
substância contaminante que possa alterá
-la ou encobrir qualquer alteração. A carne  
deverá ser embalada em sacos plásticos  
transparentes, resistentes e atóxicos. O  
produto deverá ser manipulado em  
condições higiênicas adequadas

Quilograma 500,0000 20,3000 10.150,003

00000017 SALSICHA - hot dog resfriada - embalada  
em sacos plásticos transparentes,  
resistentes e atóxicos

Quilograma 600,0000 14,8475 8.908,504
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Rosemiro de Paiva Muniz

Prefeito Municipal


