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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 CELLI MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA - ME, doravante denominada REGISTRADA, 
com sede na Rodovia BR 101 nº 158, KM 333 – Bom Retiro – Pato Branco/PR, CEP 85.504-670, inscrita no 
CNPJ-MF sob o n° 09.269.451/0001-01, neste ato, representada por seu sócio/gerente, Diogo Barancelli, 
portador do RG nº 7.502.603-0, CPF: 005.885.389-81, 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:  
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53 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor abacaxi. Com aromatizante, 
podendo ser adicionado de 
corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

CELLI KG 2.040 R$ 5,93 R$ 12.097,20 Vitória/ES 

54 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor framboesa. Com 
aromatizante, podendo ser 
adicionado de corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 

CELLI KG 2.040 R$ 5,34 R$ 10.893,60 Vitória/ES 
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deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

55 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor limão. Com aromatizante, 
podendo ser adicionado de 
corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

CELLI KG 2.040 R$ 5,72 R$ 11.668,80 Vitória/ES 

56 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor morango. Com 
aromatizante, podendo ser 
adicionado de corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

CELLI KG 2.400 R$ 5,39 R$ 12.936,00 Vitória/ES 

57 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor uva. Com aromatizante, 
podendo ser adicionado de 
corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Prazo de 
Validade: o produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Pacote com 1 kg. 

CELLI KG 2.040 R$ 5,47 R$ 11.158,80 Vitória/ES 

153 Gelatina em pó, com açúcar, CELLI KG 600 R$ 5,93 3.558,00 São Mateus/ ES 
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sabor abacaxi. Com aromatizante, 
podendo ser adicionado de 
corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

154 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor framboesa. Com 
aromatizante, podendo ser 
adicionado de corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

CELLI KG 600 R$ 5,34 R$ 3.204,00 São Mateus/ ES 

155 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor limão. Com aromatizante, 
podendo ser adicionado de 
corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

CELLI KG 600 R$ 5,72  R$ 3.432,00 São Mateus/ ES 

156 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor morango. Com 
aromatizante, podendo ser 
adicionado de corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 

CELLI KG 600 R$ 5,39 R$ 3.234,00 São Mateus/ ES 
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plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

157 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor uva. Com aromatizante, 
podendo ser adicionado de 
corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Prazo de 
Validade: o produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Pacote com 1 kg. 

CELLI KG 480 R$ 5,47 R$ 2.625,60 São Mateus/ ES 

253 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor abacaxi. Com aromatizante, 
podendo ser adicionado de 
corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

CELLI KG 480 R$ 5,93 R$ 2.846,40 Alegre/ES 

254 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor framboesa. Com 
aromatizante, podendo ser 
adicionado de corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 

CELLI KG 480 R$ 5,34 R$ 2.563,20 Alegre/ES 
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qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

255 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor limão. Com aromatizante, 
podendo ser adicionado de 
corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

CELLI KG 480 R$ 5,72 R$ 2.745,60 Alegre/ES 

256 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor morango. Com 
aromatizante, podendo ser 
adicionado de corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 
conforme as disposições da 
legislação vigente. Pacote com 1 
kg. Prazo de Validade: o produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

CELLI KG 720 R$ 5,39 R$ 3.880,80 Alegre/ES 

257 Gelatina em pó, com açúcar, 
sabor uva. Com aromatizante, 
podendo ser adicionado de 
corantes naturais. 
Acondicionados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes e 
hermeticamente fechados, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do registro no 
órgão competente, demais dados 

CELLI KG 720 R$ 5,47 R$ 3.938,40 Alegre/ES 
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conforme as disposições da 
legislação vigente. Prazo de 
Validade: o produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Pacote com 1 kg. 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 90.782,40  

 
 
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. 
 
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                                    DIOGO BARANCELLI 

         REITOR DA UFES                          REPRESENTANTE DA REGISTRADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 
NOME:       NOME: 
RG:       RG: 
CPF:       CPF: 
 


