
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

Rua Fernando de Abreu, 18. Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP: 29.290-000
www.rionodosul.es.gov.br | gabinete@rionovodosul.es.gov.br

Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-136



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

Rua Fernando de Abreu, 18. Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP: 29.290-000
www.rionodosul.es.gov.br | gabinete@rionovodosul.es.gov.br

Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-136



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

Rua Fernando de Abreu, 18. Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP: 29.290-000
www.rionodosul.es.gov.br | gabinete@rionovodosul.es.gov.br

Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-136



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

Rua Fernando de Abreu, 18. Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP: 29.290-000
www.rionodosul.es.gov.br | gabinete@rionovodosul.es.gov.br

Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-136



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

Rua Fernando de Abreu, 18. Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP: 29.290-000
www.rionodosul.es.gov.br | gabinete@rionovodosul.es.gov.br

Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-136



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Termo Nº 000041/2020

Empresa:  BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:  09.086.681/0001-27

Endereço:  RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, S/N - PRAIA DOS CASTELLANOS - ANCHIETA - ES - CEP: 29230000

Pregão Eletrônico Nº 000001/2020

Processo: 000997 / 2020

ANEXO I - TERMO Nº  000041/2020

Representante:  LEONARDO RODRIGUES TROVATTO

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote Marca

00014286
PÃO HOT-DOG
pão tipo hot-dog _ pão tipo doce e careca,
fresco, tamanhos uniformes de 50 gramas cada.

2.905,184.550,000 0,638UND00037
BLEMASS

A

00014286
PÃO HOT-DOG
pão tipo hot-dog _ pão tipo doce e careca,
fresco, tamanhos uniformes de 50 gramas cada.

1.245,081.950,000 0,638UND00037
BLEMASS

A

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote Marca

00015175

VINAGRE BRANCO LIMÃO
vinagre branco limão - embalagem plástica de
500ml. o produto deverá vir identificado a data
de fabricação, o prazo de validade e a tabela
nutricional. a embalagem deverá estar integra.
prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses.

702,00180,000 3,900gr00049 PALLADIO

00014257

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM
1KG
farinha de trigo_ enriquecida com ferro e ácido
fólico, isenta de sujidades, embalagem resistente
contendo externamente os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, e quantidade do
produto. deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data da entrega.
pacotes com 1kg.

4.606,061.330,000 3,463kg00022
TRES

COROAS

00015175

VINAGRE BRANCO LIMÃO
vinagre branco limão - embalagem plástica de
500ml. o produto deverá vir identificado a data
de fabricação, o prazo de validade e a tabela
nutricional. a embalagem deverá estar integra.
prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses.

1.638,00420,000 3,900gr00049 PALLADIO

00014257

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM
1KG
farinha de trigo_ enriquecida com ferro e ácido
fólico, isenta de sujidades, embalagem resistente
contendo externamente os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, e quantidade do
produto. deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data da entrega.
pacotes com 1kg.

1.974,02570,000 3,463kg00022
TRES

COROAS

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote Marca

00015165
LEITE CONDENSADO COMPOSTO LATA 395G
leite condensado composto de leite integral,

261,0051,000 5,118LT00027
TRIÂNGUL

O
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açúcar e lactose (tradicional), de consistência
cremosa e textura homogênea, acondicionado
em embalagem contendo 395g com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade mínimo de 8 (oito) meses.

00014227

MARGARINA VEGETAL POTE 500G
margarina vegetal, com sal, embalada em pote
contendo 500g, com identificação do produto e
prazo de validade.

1.873,49480,000 3,903UND00033 VIGOR

00015158

CARNE SUÍNA _ CORTES DE PERNIL,
CONGELADO, LIMPO, EMBALADO EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE E ATÓXICO, ACON
carne suína _ cortes de pernil, congelado, limpo,
embalado em plástico transparente e atóxico,
acondicionado em caixas lacradas, limpas,
secas, não violadas, resistentes, que garantam
a integridade do produto até o momento do
consumo. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif. o produto deverá apresentar
validade mínima de 08 (oito) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

7.965,00600,000 13,275kg00016
FRIGO
FRILL

00015165

LEITE CONDENSADO COMPOSTO LATA 395G
leite condensado composto de leite integral,
açúcar e lactose (tradicional), de consistência
cremosa e textura homogênea, acondicionado
em embalagem contendo 395g com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade mínimo de 8 (oito) meses.

608,99119,000 5,118LT00027 TRIÂNGUL
O

00014227

MARGARINA VEGETAL POTE 500G
margarina vegetal, com sal, embalada em pote
contendo 500g, com identificação do produto e
prazo de validade.

4.371,471.120,000 3,903UND00033 VIGOR

00015169

PEITO DE FRANGO RESFRIADO SEM TEMPERO _
CORTE DE AVE ABATIDA SOB INSPEÇÃO
OFICIAL, COM IDADE APROXI
peito de frango resfriado sem tempero _ corte de
ave abatida sob inspeção oficial, com idade
aproximada de 08 semanas, com ausência de
penas, penugem, perfurações, coágulos ou
ossos quebrados. podendo ser com pele, porém
sem osso. embalagem com 01kg. validade mínima
de 8 (oito) meses a partr da data de entrega.

24.115,002.800,000 8,613kg00038 RIVELLI

00015171

SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU
suco concentrado sabor caju_ produto sabor
caju envasados em embalagens de 1 litros, com
dados de identificação, data de fabricação e
validade, com as seguintes especificações:
suco tropical; composto de polpa de fruta com
no mínimo 45% do conteúdo; classificação:
normal; embalagem reciclável. validade mínima de
5 (cinco) meses após data de entrega.

3.499,30700,000 4,999L00044 DA FRUTA

00015158

CARNE SUÍNA _ CORTES DE PERNIL,
CONGELADO, LIMPO, EMBALADO EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE E ATÓXICO, ACON
carne suína _ cortes de pernil, congelado, limpo,
embalado em plástico transparente e atóxico,
acondicionado em caixas lacradas, limpas,
secas, não violadas, resistentes, que garantam

18.585,001.400,000 13,275kg00016
FRIGO
FRILL
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a integridade do produto até o momento do
consumo. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif. o produto deverá apresentar
validade mínima de 08 (oito) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

00015169

PEITO DE FRANGO RESFRIADO SEM TEMPERO _
CORTE DE AVE ABATIDA SOB INSPEÇÃO
OFICIAL, COM IDADE APROXI
peito de frango resfriado sem tempero _ corte de
ave abatida sob inspeção oficial, com idade
aproximada de 08 semanas, com ausência de
penas, penugem, perfurações, coágulos ou
ossos quebrados. podendo ser com pele, porém
sem osso. embalagem com 01kg. validade mínima
de 8 (oito) meses a partr da data de entrega.

10.335,001.200,000 8,613kg00038 RIVELLI

00015171

SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU
suco concentrado sabor caju_ produto sabor
caju envasados em embalagens de 1 litros, com
dados de identificação, data de fabricação e
validade, com as seguintes especificações:
suco tropical; composto de polpa de fruta com
no mínimo 45% do conteúdo; classificação:
normal; embalagem reciclável. validade mínima de
5 (cinco) meses após data de entrega.

1.499,70300,000 4,999L00044 DA FRUTA

86.184,29
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