UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RESTAURANTES
RESTAURANTE CENTRAL – RC/UFES
SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominada UFES, autarquia
educacional de regime especial, situada na Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória,
Espírito Santo, CEP 29.075-910, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 32.479.123/0001-43, neste ato, representada pelo
Reitor, Prof. Reinaldo Centoducatte, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 244.493 – SSP/ES,
CPF nº. 616.006.107-06, credenciado por decreto da Exma. Sra. Presidenta da República, publicado no DOU de
16/02/2012, e a empresa A&M EMBALAGENS LTDA - ME, doravante denominada REGISTRADA, com sede na
Avenida Jones dos Santos Neves, nº 113 – Bairro Santo Antônio – Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.300-500,
inscrita no CNPJ-MF sob o n° 05.389.681/0001-45, neste ato, representada por seu sócio/gerente, Ronildo
Dadalto, portador do RG nº 762.677 ES, CPF: 838.545.687-20, acordam proceder, nos termos do Edital de
Pregão Eletrônico n.º 14/2014 - SRP - Restaurante da UFES, ao Registro de Preços para Eventuais
Gêneros Alimentícios, pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, atendendo à demanda dos
Restaurantes da UFES dos Campi de Goiabeiras e Maruípe (Itens 01 a 100), de São Mateus-ES (Itens 101 a
200), e de Alegre-ES e Jerônimo Monteiro-ES (Itens 201 a 300), conforme quadro abaixo:

ITE
M

09

10

22

UNIDADE DE
ESPECIFICAÇÃO

MARCA

FORNECIME
NTO

Azeite de oliva, puro, com acidez
máxima de 1%. Embalado em lata
limpa, isenta de ferrugem, não
amassada,
não
estufada,
resistente,
que
garanta
a
integridade do produto até o
momento
do
consumo.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote e quantidade do produto.
Lata com 500 a 1000 ml.
Validade: No mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data de
entrega.
Azeitona Verde sem caroço,
inteira,
tamanho
médio,
conservadas em água e sal, de
coloração verde escuro, sem
manchas e ausência de turbidez
na salmoura. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
e
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Balde 2 a
4 kg. Validade: No mínimo de 12
(doze) meses a partir da data de
entrega.
Catchup, tradicional - Molho de
consistência pastosa, composto
de tomate, açúcar, sal e
condimentos. Validade 3 dias
aberto e 24 meses fechado, com

MALAGUENZ
A

LOCAL DA
QUANT

PREÇO

PREÇO

ENTREGA

IDADE

UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

(MUNICÍPIO/ES
TADO)

LITRO

1.020

R$ 14,60

R$ 14.892,00

Vitória/ES

ALIMENKO

KG

840

R$ 14,20

R$ 11.928,00

Vitória/ES

CALCUTÁ

KG

1.344

R$3,40

R$ 4.569,60

Vitória/ES
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conservante. Embalagem com 3 a
4 kg.
Colorau - O colorífico deve ser
constituído de matéria prima de
boa qualidade e apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor
característico
do
produto,
contendo no máximo 10% de sal,
de acordo com as normas
vigentes. Validade: No mínimo de
12 (doze) meses a partir da data
de entrega. Embalagem de 500 a
1000 g.
Creme culinário, à base de creme
de leite e creme vegetal.
Conservação em ambiente seco e
arejado. Embalagem em caixa
multilaminada com 500 a 1000 g.
Validade: No mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data de
entrega.
Doce de Leite com coco, isento
de coloração e aromatizante
artificial. Embalado em lata limpa,
isenta
de
ferrugem,
não
amassada,
não
estufada,
resistente,
que
garanta
a
integridade do produto até o
momento
do
consumo.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência.
Informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Validade: No mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 4 a 10
kg.
Ervilha verde em conserva em
grãos
inteiros,
selecionados.
Produto preparado com ervilhas
previamente
debulhadas,
submetidas
a
processo
tecnológico adequado antes ou
depois
de
hermeticamente
fechados
nos
recipientes
utilizados a fim de evitar sua
alteração, em embalagem de 02 a
04 kg de produto drenado,
conserva em salmoura. Validade:
No mínimo de 24 (vinte e quatro)
meses a partir da data de
entrega.
Extrato
de
Tomate
em
embalagem de 2 a 5 kg, produto
resultante de concentração da
polpa de tomates maduros, sem
pele e sem semente, por
processo tecnológico adequado.
O produto deverá conter BRIX
mínimo de 18%, estar isento de

ATACAMA

KG

2.040

R$ 4,19

R$ 8.547,60

Vitória/ES

PIRACANJUB
A

KG

4.200

R$ 8,00

R$ 33.600,00

Vitória/ES

XAMEGO
BOM

KG

3.600

R$5,70

R$ 20.520,00

Vitória/ES

STELLA
DORO

KG

1.680

R$ 4,00

R$ 6.720,00

Vitória/ES

BONARE

KG

6.000

R$ 3,30

R$ 19.800,00

Vitória/ES
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77

82

fermentação,
não
indicar
processamento
defeituoso
e
apresentar as características:
aspecto massa espessa, cor
vermelha, cheiro e sabor próprio.
No rótulo deverá constar a
denominação do produto e sua
classificação
–
Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Validade:
No mínimo de 12 (doze) meses a
partir da data de entrega.
Milho em conserva. Milho verde
de grãos selecionados. Produto
obtido do cozimento de grãos de
milho verde, imersos em líquido
de
cobertura
apropriada,
submetidos
a
processo
tecnológico adequado antes ou
depois
de
hermeticamente
fechados
nos
recipientes.
Embalagem com peso drenado
de 02 kg, reembalados em caixa
de papelão reforçado. Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Validade:
No mínimo 24 (vinte e quatro)
Meses a partir da data da
entrega.
Molho de soja, tipo Shoyo. Molho
para salada, composição básica,
soja, amido, açúcar, sal, vinagre,
conservador,
acidulante,
sequestrante
e
óleo.
Acondicionado em frasco de
polietileno de 900ml, íntegro,
atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente,
limpo,
devidamente
rotulado
e
identificado
nos
aspectos
qualitativo, quantitativo, prazo de
validade, marca, procedência de
fabricação e demais dados
conforme as disposições da
legislação vigente. Reembalado
de acordo com a praxe do
fabricante. Prazo de Validade: O
produto deverá apresentar no
mínimo 06 (seis) meses de
validade a partir da data de
entrega.
Orégano, apresentação natural,
granulado. Constituído de folhas,
acompanhado
ou
não
de
unidades florais, sãs, secas e
limpas, acondicionado em saco
de polietileno, íntegro, atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
Informações nutricionais, número

STELLA
DORO

KG
DRENADO

3.600

R$ 3,90

R$ 14.040,00

Vitória/ES

ALMINA

LITRO

1.500

R$ 3,55

R$ 5.325,00

Vitória/ES

R$ 21,10

R$ 2.532,00

Vitória/ES

ATACAMA

KG

120
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93

109

110

122

de lote, quantidade do produto.
Validade: O produto deverá
apresentar no mínimo 06 (seis)
meses de validade a partir da
data de entrega. Pacote com 500
a 1000 g.
Sal Sachê. Sal refinado, iodado,
constituído
de
cristais
de
granulação, uniforme, adicionado
de antiumectante e isento de
impurezas e umidade. Embalado
em sache individual, íntegro,
atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Prazo de Validade: O produto
deverá apresentar no mínimo 06
(seis) meses de validade a partir
da data de entrega. Caixa com
2.000 unidades.
Azeite de oliva, puro, com acidez
máxima de 1%. Embalado em lata
limpa, isenta de ferrugem, não
amassada,
não
estufada,
resistente,
que
garanta
a
integridade do produto até o
momento
do
consumo.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote e quantidade do produto.
Lata com 500 a 1000 ml.
Validade: No mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data de
entrega.
Azeitona Verde sem caroço,
inteira,
tamanho
médio,
conservadas em água e sal, de
coloração verde escuro, sem
manchas e ausência de turbidez
na salmoura. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
e
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Balde 2 a
4 kg. Validade: No mínimo de 12
(doze) meses a partir da data de
entrega.
Catchup, tradicional - Molho de
consistência pastosa, composto
de tomate, açúcar, sal e
condimentos. Validade 3 dias
aberto e 24 meses fechado, com
conservante. Embalagem com 3 a
4 kg.

DOCE

KG

4.080

R$ 5,53

R$ 22.562,40

Vitória/ES

LITRO

600

R$ 14,40

R$ 8.640,00

São Mateus/ES

ALIMENKO

KG

600

R$ 15,00

R$ 9.000,00

São Mateus/ES

CALCUTÁ

KG

480

R$ 4,40

R$ 2.112,00

São Mateus/ES

MALAGUENZ
A
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129
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Colorau - O colorífico deve ser
constituído de matéria prima de
boa qualidade e apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor
característico
do
produto,
contendo no máximo 10% de sal,
de acordo com as normas
vigentes. Validade: No mínimo de
12 (doze) meses a partir da data
de entrega. Embalagem de 500 a
1000 g.
Creme culinário, à base de creme
de leite e creme vegetal.
Conservação em ambiente seco e
arejado. Embalagem em caixa
multilaminada com 500 a 1000 g.
Validade: No mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data de
entrega.
Doce de Leite com coco, isento
de coloração e aromatizante
artificial. Embalado em lata limpa,
isenta
de
ferrugem,
não
amassada,
não
estufada,
resistente,
que
garanta
a
integridade do produto até o
momento
do
consumo.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência.
Informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Validade: No mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 4 a 10
kg.
Ervilha verde em conserva em
grãos
inteiros,
selecionados.
Produto preparado com ervilhas
previamente
debulhadas,
submetidas
a
processo
tecnológico adequado antes ou
depois
de
hermeticamente
fechados
nos
recipientes
utilizados a fim de evitar sua
alteração, em embalagem de 02 a
04 kg de produto drenado,
conserva em salmoura. Validade:
No mínimo de 24 (vinte e quatro)
meses a partir da data de
entrega.
Extrato
de
Tomate
em
embalagem de 2 a 5 kg, produto
resultante de concentração da
polpa de tomates maduros, sem
pele e sem semente, por
processo tecnológico adequado.
O produto deverá conter BRIX
mínimo de 18%, estar isento de
fermentação,
não
indicar
processamento
defeituoso
e

ATACAMA

KG

660

R$ 5,80

R$ 3.828,00

São Mateus/ES

PIRACANJUB
A

KG

2.160

R$ 8,00

R$ 17.280,00

São Mateus/ES

XAMEGO
BOM

KG

1.920

R$ 8,21

R$ 15.763,20

São Mateus/ES

STELLA
DORO

KG

960

R$ 4,00

R$ 3.840,00

São Mateus/ES

BONARE

KG

3.120

R$ 3,51

R$ 10.951,20

São Mateus/ES
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161
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177

apresentar as características:
aspecto massa espessa, cor
vermelha, cheiro e sabor próprio.
No rótulo deverá constar a
denominação do produto e sua
classificação
–
Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Validade:
No mínimo de 12 (doze) meses a
partir da data de entrega.
Farinha p/ Quibe, Triguilho em pó.
Grãos
limpos
processados
embalagem em sacos plásticos,
transparentes,
limpos,
não
violados,
resistentes,
que
garantam a integridade do
produto,
acondicionados
em
fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência
informações
nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de
05(cinco) meses a partir da data
da entrega. A data de validade
deverá constar na embalagem
primária
e
na
embalagem
secundária, exceto quando a
embalagem
secundária
for
transparente. Pacote de 500 a
1000 g.
Leite de Coco. Deve ser
pasteurizado, homogeneizado a
base de leite de coco e água.
Embalagem intacta, tampada e
sem
ferrugem.
Embalagem:
Garrafa de vidro ou tetrapack de
500 ml a 1.000 ml. Validade: No
mínimo de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Milho em conserva. Milho verde
de grãos selecionados. Produto
obtido do cozimento de grãos de
milho verde, imersos em líquido
de
cobertura
apropriada,
submetidos
a
processo
tecnológico adequado antes ou
depois
de
hermeticamente
fechados
nos
recipientes.
Embalagem com peso drenado
de 02 kg, reembalados em caixa
de papelão reforçado. Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Validade:
No mínimo 24 (vinte e quatro)
Meses a partir da data da
entrega.
Molho de soja, tipo Shoyo. Molho
para salada, composição básica,
soja, amido, açúcar, sal, vinagre,
conservador,
acidulante,
sequestrante
e
óleo.

ANCHIETA

KG

2.400

R$ 4,08

R$ 9.792,00

São Mateus/ES

ADELCOCO

LITRO

480

R$ 7,69

R$ 3.691,20

São Mateus/ES

STELLA
DORO

KG
DRENADO

1.200

R$ 4,00

R$ 4.800,00

São Mateus/ES

ALMINA

LITRO

648

R$ 6,97

R$ 4.516,56

São Mateus/ES
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193

222
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Acondicionado em frasco de
polietileno de 900ml, íntegro,
atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente,
limpo,
devidamente
rotulado
e
identificado
nos
aspectos
qualitativo, quantitativo, prazo de
validade, marca, procedência de
fabricação e demais dados
conforme as disposições da
legislação vigente. Reembalado
de acordo com a praxe do
fabricante. Prazo de Validade: O
produto deverá apresentar no
mínimo 06 (seis) meses de
validade a partir da data de
entrega.
Orégano, apresentação natural,
granulado. Constituído de folhas,
acompanhado
ou
não
de
unidades florais, sãs, secas e
limpas, acondicionado em saco
de polietileno, íntegro, atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
Informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Validade: O produto deverá
apresentar no mínimo 06 (seis)
meses de validade a partir da
data de entrega. Pacote com 500
a 1000 g.
Sal Sachê. Sal refinado, iodado,
constituído
de
cristais
de
granulação, uniforme, adicionado
de antiumectante e isento de
impurezas e umidade. Embalado
em sache individual, íntegro,
atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Prazo de Validade: O produto
deverá apresentar no mínimo 06
(seis) meses de validade a partir
da data de entrega. Caixa com
2.000 unidades.
Catchup, tradicional - Molho de
consistência pastosa, composto
de tomate, açúcar, sal e
condimentos. Validade 3 dias
aberto e 24 meses fechado, com
conservante. Embalagem com 3 a
4 kg.
Creme culinário, à base de creme

ATACAMA

KG

84

R$ 23,46

R$ 1.970,64

São Mateus/ES

DOCE

KG

1.200

R$ 7,00

R$ 8.400

São Mateus/ES

CALCUTÁ

KG

432

R$ 4,00

R$ 1.728,00

Alegre/ES

720

R$ 8,00

R$ 5.760,00

Alegre/ES

PIRACANJUB

KG
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240

241
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de leite e creme vegetal.
Conservação em ambiente seco e
arejado. Embalagem em caixa
multilaminada com 500 a 1000 g.
Validade: No mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data de
entrega.
Doce de Leite com coco, isento
de coloração e aromatizante
artificial. Embalado em lata limpa,
isenta
de
ferrugem,
não
amassada,
não
estufada,
resistente,
que
garanta
a
integridade do produto até o
momento
do
consumo.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência.
Informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Validade: No mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 4 a 10
kg.
Ervilha verde em conserva em
grãos
inteiros,
selecionados.
Produto preparado com ervilhas
previamente
debulhadas,
submetidas
a
processo
tecnológico adequado antes ou
depois
de
hermeticamente
fechados
nos
recipientes
utilizados a fim de evitar sua
alteração, em embalagem de 02 a
04 kg de produto drenado,
conserva em salmoura. Validade:
No mínimo de 24 (vinte e quatro)
meses a partir da data de
entrega.
Extrato
de
Tomate
em
embalagem de 2 a 5 kg, produto
resultante de concentração da
polpa de tomates maduros, sem
pele e sem semente, por
processo tecnológico adequado.
O produto deverá conter BRIX
mínimo de 18%, estar isento de
fermentação,
não
indicar
processamento
defeituoso
e
apresentar as características:
aspecto massa espessa, cor
vermelha, cheiro e sabor próprio.
No rótulo deverá constar a
denominação do produto e sua
classificação
–
Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Validade:
No mínimo de 12 (doze) meses a
partir da data de entrega.
Farinha p/ Quibe, Triguilho em pó.
Grãos
limpos
processados
embalagem em sacos plásticos,

A

XAMEGO
BOM

KG

1.800

R$ 4,78

R$ 8.604,00

Alegre/ES

STELLA
DORO

KG

480

R$ 3,90

R$ 1.872,00

Alegre/ES

BONARE

KG

2.400

R$ 2,90

R$ 6.960,00

Alegre/ES

ANCHIETA

KG

1.200

R$ 3,00

R$ 3.600,00

Alegre/ES
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transparentes,
limpos,
não
violados,
resistentes,
que
garantam a integridade do
produto,
acondicionados
em
fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência
informações
nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de
05(cinco) meses a partir da data
da entrega. A data de validade
deverá constar na embalagem
primária
e
na
embalagem
secundária, exceto quando a
embalagem
secundária
for
transparente. Pacote de 500 a
1000 g.
Leite de Coco. Deve ser
pasteurizado, homogeneizado a
base de leite de coco e água.
Embalagem intacta, tampada e
sem
ferrugem.
Embalagem:
Garrafa de vidro ou tetrapack de
500 ml a 1.000 ml. Validade: No
mínimo de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Milho em conserva. Milho verde
de grãos selecionados. Produto
obtido do cozimento de grãos de
milho verde, imersos em líquido
de
cobertura
apropriada,
submetidos
a
processo
tecnológico adequado antes ou
depois
de
hermeticamente
fechados
nos
recipientes.
Embalagem com peso drenado
de 02 kg, reembalados em caixa
de papelão reforçado. Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Validade:
No mínimo 24 (vinte e quatro)
Meses a partir da data da
entrega.
Molho de soja, tipo Shoyo. Molho
para salada, composição básica,
soja, amido, açúcar, sal, vinagre,
conservador,
acidulante,
sequestrante
e
óleo.
Acondicionado em frasco de
polietileno de 900ml, íntegro,
atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente,
limpo,
devidamente
rotulado
e
identificado
nos
aspectos
qualitativo, quantitativo, prazo de
validade, marca, procedência de
fabricação e demais dados
conforme as disposições da
legislação vigente. Reembalado
de acordo com a praxe do

ADELCOCO

LITRO

240

R$ 7,69

R$ 1.845,60

Alegre/ES

STELLA
DORO

KG
DRENADO

1.440

R$3,59

R$ 5.169,60

Alegre/ES

ALMINA

LITRO

324

R$ 3,53

R$ 1.143,72

Alegre/ES
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fabricante. Prazo de Validade: O
produto deverá apresentar no
mínimo 06 (seis) meses de
validade a partir da data de
entrega.
Mostarda
acondicionada
em
galão plásticos de 2 a 5 kg. A
embalagem deve conter: data de
validade, identificação da marca,
número do lote, procedência,
composição.
Orégano, apresentação natural,
granulado. Constituído de folhas,
acompanhado
ou
não
de
unidades florais, sãs, secas e
limpas, acondicionado em saco
de polietileno, íntegro, atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
Informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Validade: O produto deverá
apresentar no mínimo 06 (seis)
meses de validade a partir da
data de entrega. Pacote com 500
a 1000 g.
Sal Sachê. Sal refinado, iodado,
constituído
de
cristais
de
granulação, uniforme, adicionado
de antiumectante e isento de
impurezas e umidade. Embalado
em sache individual, íntegro,
atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Prazo de Validade: O produto
deverá apresentar no mínimo 06
(seis) meses de validade a partir
da data de entrega. Caixa com
2.000 unidades.

CALCUTÁ

KG

120

R$ 4,34

R$ 520,80

Alegre/ES

ATACAMA

KG

60

R$ 23,46

R$ 1.407,60

Alegre/ES

DOCE

KG

960

R$ 5,37

R$ 5.155,20

Alegre/ES

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 313.387,92

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses, de __/__/2014 a __/__/2015, com eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o último.
As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo n.º 23068.012499/2014-22 integram esta Ata
de Registro de Preço, independente de transcrição.
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A REGISTRADA não compõe o Cadastro de Reserva dos demais itens licitados, nos termos do art. 11 do
Decreto n.º 7.892 de 23 de Janeiro de 2013.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais em 03 (três) vias de igual
teor.

Vitória-ES, _____ de ____________ de 2014.

_______________________________________
REINALDO CENTODUCATTE
REITOR DA UFES

TESTEMUNHAS:
NOME:
RG:
CPF:

_______________________________________
RONILDO DADALTO
REPRESENTANTE DA REGISTRADA

NOME:
RG:
CPF:
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