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PEDIDO/REQUISIÇÃO
NEUSA FIGUEIRAS-M E 
AV. CONDE FRANCISCO M ATARAZZO, 1824 
VOTUPORANGA - SP CEP:- 15501-385 Fone:-17 3423-3709
email: donanena l@ gm ail .com  Data Entr
CNPJ: 12.807 801/0001-42 

1E: 718.057.631.110

-12/11/2019

Ped:- N° 
1099531

PREFEITURA CARDOSO 
MUNICÍPIO DE CARDOSO
CNPJ: 46.599.825/0001-75
RUA DR CENOBELINO BARROS SERRA, 870 - CENTRO 

CEP: 15.570-000 - CARDOSO - SP 

Fone: 017-3466-3900 017-3453.1964 J

Email: contabilidade@cardoso.sp.gov.br

Cód.Produto Descrição Un Quantidade Valor Unitário Valor Total

2000001 CARNE ACEM KG KG 5198 17,90 93.044,20

2UU0001

CORTE CUBOS 
CARNE ACEM KG KG 8365 17,90 149.733,50

2000052

2000072

2000122

8831
2000305

2000236

CARNE MOIDA
COXA E SOBRECOXA RICO KG 

FILE PEITO FRANGO RICO KG 
SALSICHA SEARA HOT DOG KG 

MORTADELA FATIADA KG 

PRESUNTO PEPERI KG 

MUSSARELA KG

KG

KG

KG
KG

KG

KG

8300

5600

355
130

130

130

8,95

15.90 

8,98

18.90

21.90

29.90

74.285.00

89.040.00 

3.187,90

2.457.00
2.847.00

3.887.00

Itens: 8 Quant.Total: 28208
Total Geral (=) 418.481,60

Vencimentos
01 (30) 12/12/2019 418.481,60

mailto:donanenal@gmail.com
mailto:contabilidade@cardoso.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

CNPJ : 46.599.825/0001-75

Listagem  para Cotação

Fornecedor ; MUNICÍPIO DE CARDOSO
Endereço : RUA DR CENOBELINO DE BARROS SERRA
Bairro : CENTRO
Fones: (17) 3466-3900 Contato:
E-mail :

CNPJ : 46.599.825/0001-75 Inscr. Est. 

15570-000 CARDOSO SP

C otação : 01702/19 Abertura  : 11/11/2019 Encerram ento : 11/11/2019
Centro  de C usto  : PNAC PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - CRECHES MUNICIP

Item Cód. Produto 

1 003.019.031

Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário

2 003.019.033

3 003.019.039

4 003.019.040

5 003.019.043

6 003.019.006

7 003.019.041

CARNE BOVINA TIPO ACÉM EM CUBOS KG

8 003.019.042

Carne bovina; tipo acém; cortada em cubos pequenos; de 1a. qualidade; fresca; 
resfriada; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; isenta de cartilagens, aponevroses, peles, fragmentos de ossos, sujidades, 
parasitos e larvas. O produto deve estar embalado em saco plástico transparente, 
atóxico; pesando 01 kg cada; e suas condições deverão estar de acordo com a 
portaria n° 1048 de 28/11/1994.
CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA KG
Carne bovina; tipo acém; molda; de 1a. qualidade; fresca; resfriada; e no máximo 
10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isenta de 
cartilagens, aponevroses, peles, fragmentos de ossos, sujidades, parasitos e larvas.
0  produto deve estar embalado em saco plástico transparente, atóxico; pesando
01 kg cada; e suas condições deverão estar de acordo com a Instrução Normativa n° 
83, de 21/11/2003.
FRANGO - COXA E SOBRECOXA KG
Frango; coxa e sobrecoxa, de 1a. qualidade; partes inteiras, sem tempero; 
congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; 
carne não amolecida nem pegajosa, acondicionado em saco plástico polietileno, 
transparente atóxico; contendo no máximo 30% do seu peso em osso. O produto 
deve conter Selo de Inspeção Federal ou Estadual e suas condições deverão estar 
de acordo com a instrução normativa n° 56, de 04 de dezembro de 2007.

PEITO DE FRANGO, CORTADO EM FILÉS KG
Peito de frango, sem osso, sem pele, cortado em filés, de I a. qualidade; congelado, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; carne não 
amolecida nem pegajosa, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente 
atóxico; contendo no máximo 30% do seu peso em osso. O produto deve conter 
Selo de Inspeção Federal ou Estadual e suas condições deverão estar de acordo 
com a instrução normativa n° 56, de 04 de dezembro de 2007.
SALSICHA TIPO HOT DOG INDUSTRIALIZADA KG
Salsicha, tipo hot-dog, de 1a. qualidade; fresca, industrializada, composta de carne 
bovina fresca com condimentos triturados e cozidos; pesando aproximadamente 50 
g cada unidade, sem manchas e parasitas, nem aspecto pegajoso; com cor, cheiro 
e sabor próprios; isenta de sujidades e outras substâncias estranhas à sua 
composição.O produto deve estar embalado em saco plástico transparente, atóxico; 
pesando 01 kg cada; e com validade mínima de 20 dias a contar da data da 
entrega. O produto deve conter Selo de Inspeção Federal ou Estadual e suas 
condições deverão estar de acordo com a Instrução Normativa n° 4, de 31 de Março 
de 2000.
MORTADELA FATIADA KG
Mortadela fatiada, produto de 1a. qualidade, composto de carne bovina, suína e 
condimentos; resfriada, não defumada, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; 
isenta de sujidades e outras substâncias estranhas à sua composição. O produto 
deve estar embalado em saco plástico transparente, atóxico, em fatias de 
aproximadamente 20g cada. Não deverá apresentar a superfície úmida, nem 
pegajosa com exsudato líquido. O produto deve conter Selo de Inspeção Federal ou 
Estadual, e suas condições deverão estar de acordo com a Instrução Normativa n°
4, de 31 de Março de 2000.
PRESUNTO FATIADO KG
Presunto fatiado, produto de 1a. qualidade, composto de pernil de porco; com 
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades e outras substâncias 
estranhas â sua composição. O produto deve estar embalado em saco plástico 
transparente, atóxico, em fatias de aproximadamente 20g cada. Não deverá 
apresentar a superfície úmida, nem pegajosa, com exsudato líquido. O produto deve 
conter Selo de Inspeção Federal ou Estadual, e suas condições deverão estar de 
acordo com a nta-5 (decreto 12486 de 20/10/78).
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO KG

5198

8365

8300

5600 IL
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130 ú/,S &
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

CNPJ : 46.599.825/0001-75

Listagem  para Cotação

Fornecedor: MUNICÍPIO DE CARDOSO CNPJ: 46.599.825/0001-75 Inscr. Est. :
Endereço : RUA DR CENOBELINO DE BARROS SERRA
Bairro : CENTRO 15570-000 CARDOSO SP
Fones: (17) 3466-3900 Contato:
E-mail :

C o taçã o : 01702/19 A bertu ra  : 11/11/2019 Encerram ento : 11/11/2019
C entro  de C usto  : PNAC PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - CRECHES MUNICIP

Item Cód. Produto Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário

Queijo tipo mussarela fatiado, produto de I a. qualidade, com aspecto, cheiro, cor e 
sabor próprios, isenta de sujidades e outras substâncias estranhas à sua 
composição. O produto deve estar embalado em saco plástico transparente, 
atóxico, em fatias de aproximadamente 20g cada. Não deverá apresentar a 
superfície Umida, nem pegajosa, com exsudato líquido. O produto deve conter Selo 
de Inspeção Federal ou Estadual, e suas condições deverão estar de acordo com a 
nta-11 (decreto 12486 de 20/10/78).

TOTAL :

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.16.800 - 10466)
03/08/2017 15:21 Usuário: ISABEIA_MARTINEZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

CNPJ : 46.599.825/0001-75

Listagem  para Cotação

Fornecedor: MUNICÍPIO DE CARDOSO 
Endereço : RUA DR CENOBELINO DE BARROS SERRA 
Bairro : CENTRO 
Fones : (17) 3466-3900 
E-mail :

CNPJ: 46.599.825/0001-75 Inscr. Est. 

15570-000 CARDOSO SP

Contato :

C o tação : 01702/1 
C entro de C usto  :

Encerram ento : 11/11/2019

Item Cód. Produto 

1 003.019.031

9 A bertu ra  : 11/11/2019
PNAC PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - CRECHES MUNICIP

Descrição ....................... ............................ -? .U.a.n-,-l?ad.e. .
Valor Unitário

r v r e Y " '
CARNE BOVINA TIPO ACÉM EM CUBOS KG
Carne bovina; tipo acém; cortada em cubos pequenos; de I a. qualidade; fresca; 
resfriada; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; isenta de cartilagens, aponevroses, peles, fragmentos de ossos, sujidades, 
parasitos e larvas. O produto deve estar embalado em saco plástico transparente, 
atóxico; pesando 01 kg cada; e suas condições deverão estar de acordo com a 
portaria n° 1048 de 28/11/1994.

2 003.019.033 CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOlDA KG
Carne bovina; tipo acém; moída; de 1a. qualidade; fresca; resfriada; e no máximo 
10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isenta de 
cartilaqens, aponevroses, peles, fragmentos de ossos, sujidades, parasitos e larvas.
0  produto deve estar embalado em saco plástico transparente, atóxico; pesando
01 kg cada; e suas condições deverão estar de acordo com a Instrução Normativa n 
83, de 21/11/2003.

3 003 019.039 FRANGO - COXA E SOBRECOXA ^G
Frango; coxa e sobrecoxa, de 1a. qualidade; partes inteiras, sem tempero; 
conqelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas, 
carne não amolecida nem pegajosa, acondicionado em saco plástico polietileno 
transparente atóxico; contendo no máximo 30% do seu peso em osso^ O produto 
deve conter Selo de Inspeção Federal ou Estadual e suas condições deverão estar 
de acordo com a instrução normativa n° 56, de 04 de dezembro de 2007.

4 003.019.040 PEITO DE FRANGO, CORTADO EM FILÉS KG
Peito de frango, sem osso, sem pele, cortado em filés, de 1a. qualidade; congelado, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; carne nao 
amolecida nem pegajosa, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente 
atóxico; contendo no máximo 30% do seu peso em osso. O produto deve conter 
Selo de Inspeção Federal ou Estadual e suas condições deverão estar de acordo
com a instrução normativa n° 56, de 04 de dezembro de 2007.

5 003.019.043 SALSICHA TIPO HOT DOG INDUSTRIALIZADA KG
Salsicha, tipo hot-dog, de 1a. qualidade; fresca, industrializada, composta de carne 
bovina fresca com condimentos triturados e cozidos; p e s a n d o  aproximadamente 50 
q cada unidade, sem manchas e parasitas, nem aspecto pegajoso; com cor, cheiro 
e sabor próprios; isenta de sujidades e outras substâncias estranhas à sua 
composição.O produto deve estar embalado em saco plástico transparente, atóxico, 
pesando 01 kg cada; e com validade mínima de 20 dias a contar da data da 
entrega. O produto deve conter Selo de Inspeção Federal ou Estadual e suas 
condições deverão estar de acordo com a Instrução Normativa n° 4, de 31 de Março 
de 2000.

6 003.019.006 MORTADELA FATIADA KG
Mortadela fatiada, produto de 1a. qualidade, composto de carne bovina, suína e 
condimentos; resfriada, não defumada, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, 
isenta de sujidades e outras substâncias estranhas à sua composição. O produto 
deve estar embalado em saco plástico transparente, atóxico, em fatias de 
aproximadamente 20g cada. Não deverá apresentar a superfície umida, nern 
pegajosa com exsudato líquido. O produto deve conter Selo de Inspeção Federalrou 
Estadual, e suas condições deverão estar de acordo com a Instrução Normativa n 
4, de 31 de Março de 2000.

7 003.019.041 PRESUNTO FATIADO KG
Presunto fatiado, produto de 1a. qualidade, composto de pernil de porco; com 
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades e outras substancias 
estranhas à sua composição. O produto deve estar embalado em saco plástico 
transparente, atóxico, em fatias de aproximadamente 20g cada. Nao deverá 
apresentar a superfície úmida, nem pegajosa, com exsudato liquido. O produto deve 
conter Selo de Inspeção Federal ou Estadual, e suas condições deverão estar de 
acordo com a nta-5 (decreto 12486 de 20/10/78).

8 003.019.042 QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO KG

5198

8365

8300

5600

355

130

130

130
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

CNPJ : 46.599.825/0001-75

Listagem  para Cotação

Fornecedor : MUNICÍPIO DE CARDOSO CNPJ : 46.599.825/0001-75 Inscr. Est. :

Endereço : RUA DR CENOBELINO DE BARROS SERRA
Bairro: CENTRO 15570-000 CARDOSO
Fones : (17) 3466-3900 Contato :
E-mail : ........................................................................................................................

Cotação"'" 01702/19.....................................................Abertura  : 11/11/2019 Encerram ento : 11/11/2019
C entro  de Custo : PNAC PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - CRECHES MUNICIP

p. , ,  Unidade Quantidade Valor Unitário
Item Cód. Produto Descrição .......................................................................................... .._ . ............................................................................................

.............................................Queijo tipo mussarela fatiado, produto de I a. qualidade, com aspecto, cheiro, cor e
sabor próprios, isenta de sujidades e outras substâncias estranhas à sua
composição. O produto deve estar embalado em saco plástico transparente,
atóxico, em fatias de aproximadamente 20g cada. Não deverá apresentar a
superfície úmida, nem pegajosa, com exsudato líquido. O produto deve conter Selo
de Inspeção Federal ou Estadual, e suas condições deverão estar de acordo com a
nta-11 (decreto 12486 de 20/10/78). ................................................................................................................................

T O T A L : ______________

IC ÍN P J. 0 1 .9 4 1 .9 6 7 /0 0 0 1 -3ÕU 

I.E.: 2 5 6 .0 0 7 .7 9 5 .1 1 6  
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA • EPP 
Av Marmhero.1682 Ontro Fone (17) 3453 1071 

I CARrtO RO  S P 15570-000J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

CNPJ : 46.599.825/0001-75

Listagem  para Cotação

Fornecedor: MUNICÍPIO DE CARDOSO CNPJ : 46.599.825/0001-75 Inscr. Est. :
Endereço : RUA DR CENOBELINO DE BARROS SERRA
Bairro : CENTRO 15570-000 CARDOSO
Fones : (17) 3466-3900 Contato:
E-mail :

C o ta ç ã o : 01702/19 A bertu ra  : 11/11/2019 E n ce rram en to : 11/11/2019
Centro  de C usto  : PNAC PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - CRECHES MUNICIP

SP

Item Cód. Produto 

1 003.019.031

2 003.019.033

3 003.019.039

4 003.019.040

5 003.019.043

6 003.019.006

7 003.019.041

8 003.019.042

Descrição Unidade Quantidade

CARNE BOVINA TIPO ACÉM EM CUBOS KG 5198
Carne bovina; tipo acém; cortada em cubos pequenos; de 1a. qualidade fresca
resfriada; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isenta de cartilagens, aponevroses, peles, fragmentos de ossos, sujidades,
parasitos e larvas. O produto deve estar embalado em saco plástico transparente,
atóxico; pesando 01 kg cada; e suas condições deverão estar de acordo com a
portaria n° 1048 de 28/11 /1994.
CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOlDA KG 8365
Carne bovina; tipo acém; moída: de I a. qualidade; fresca; resfriada; e no máximo 
10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isenta de 
cartilagens, aponevroses, peles, fragmentos de ossos, sujidades, parasitos e larvas.
0  produto deve estar embalado em saco plástico transparente, atóxico; pesando
01 kg cada; e suas condições deverão estar de acordo com a Instrução Normativa n°
83, de 21/11/2003.
FRANGO - COXA E SOBRECOXA KG 8300
Frango; coxa e sobrecoxa, de I a. qualidade; parles inteiras, sem tempero;
congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas;
carne não amolecida nem pegajosa, acondicionado em saco plástico polietileno,
transparente atóxico- contendo no máximo 30% do seu peso em osso. O produto
deve conter Selo de Inspeção Federal ou Estadual e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução normativa n" 56, de 04 de dezembro de 2007.
PEITO DE FRANGO, CORTADO EM FILÉS KG 5600
Peito de frango, sem osso, sem pele, cortado em filés, de 1a. qualidade; congelado,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; carne não
amolecida nem pegajosa, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente
atóxico; contendo no máximo 30% do seu peso em osso. O produto deve conter
Selo de Inspeção Federal ou Estadual e suas condições deverão estar de acordo
com a instrução normativa n° 56, de 04 de dezembro de 2007.
SALSICHA TIPO HOT DOG INDUSTRIALIZADA KG 355
Salsicha, tipo hot-dog, de 1a. qualidade; fresca, industrializada, composta de carne
bovina fresca com condimentos triturados e cozidos; pesando aproximadamente 50
g cada unidade, sem manchas e parasitas, nem aspecto pegajoso com cor, cheiro
e sabor próprios; isenta de sujidades e outras substâncias estranhas ã sua
composição.O produto deve estar embalado em saco plástico transparente, atóxico;
pesando 01 kg cada; e com validade mínima de 20 dias a contar da data da
entrega. O produto deve conler Selo de Inspeção Federal ou Estadual e suas
condições deverão estar de acordo com a Instrução Normativa n° 4, de 31 de Março
de 2000.
MORTADELA FATIADA KG 130
Mortadela fatiada, produto de 1a. qualidade, composto de carne bovina, suína e
condimentos; resfriada, não defumada, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios;
isenta de sujidades e outras substâncias estranhas à sua composição. O produto
deve estar embalado em saco plástico transparente, atóxico, em fatias de
aproximadamente 20g cada. Não deverá apresentar a superfície úmida, nem
pegajosa com exsudato líquido. O produto deve conter Selo de Inspeção Federal ou
Estadual, e suas condições deverão estar de acordo com a Instrução Normativa n°
4, de 31 de Março de 2000.
PRESUNTO FATIADO KG 130
Presunto fatiado, produto de 1a. qualidade, composto de pernil de porco; com
aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substâncias
estranhas à sua composição. O produto deve estar embalado em saco plástico
transparente, atóxico, em fatias de aproximadamente 20g cada. Não deverá
apresentar a superfície Umida, nem pegajosa, com exsudato líquido. O produto deve
conter Selo de Inspeção Federal ou Estadual, e suas condições deverão estar de
acordo com a nta-5 (decreto 12486 de 20/10/78).
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO KG 130

Valor Unitário

Í3q2a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

CNPJ : 46.599.825/0001-75

Listagem  para Cotação

Fornecedor: MUNICÍPIO DE CARDOSO CNPJ : 46.599.825/0001-75 Inscr. Est. :
Endereço RUA DR CENOBELINO DE BARROS SERRA
Bairro : CENTRO 15570-000 CARDOSO SP
Fones : (17) 3466-3900 Contato:

E-mail : ..................................................................................................
C otação 01702/19 .....................................................Abertura  : 11/11/2019 Encerram ento : 11/11/2019
C entro  de C usto  : PNAC PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - CRECHES MUNICIP

Item Cúd. Produto Descrição ........................................................................... .? .u.a.nAid .ad.e. ...........
.............................................Queijo tipo"müssãrelã fatiado, produto de I a. qualidade, com aspecto, cheiro, cor e

sabor próprios, isenta de sujidades e outras substâncias estranhas à sua 
composição. O produto deve estar embalado em saco plástico transparente, 
atóxico, em fatias de aproximadamente 20g cada. Não deverá apresentar a 
superfície úmida, nem pegajosa, com exsudato líquido. O produto deve conter Selo 
de Inspeção Federal ou Estadual, e suas condições deverão estar de acordo com a
nta-11 (decreto 12486 de 20/10/78). ................................................................... .

...........................................................................................................................................  TO TAL:
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