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 CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, doravante denominada
REGISTRADA, com sede na Rua Valério Coser, 204 – Nova América – Vila Velha/ES, CEP 29.111-863, inscrita
no CNPJ-MF sob o n° 05.084.177/0001-37, neste ato, representada por seu sócio/gerente, Ronaldo Rodrigues
Campos, portador do RG nº 810.555 ES, CPF: 952.861.017-04, 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

04

05

06

UNIDADE DE
ESPECIFICAÇÃO

MARCA

FORNECIME
NTO

Ameixa Seca inteira sem caroço,
acondicionada em embalagem
plástica,
íntegra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações
nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Pacote
com 500 a 1000 g. Validade: No
mínimo de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega.
Amendoim Torrado. Grão sem
pele,
granulado,
torrado,embalagem a vácuo de
500 a 1000 g, em saco de
polietileno contendo identificação
do produto, marca do fabricante,
composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade.
Validade: No mínimo de 6 (seis)
meses a partir da data de
entrega.
Amido de Milho, em pó, tipo
maisena.
Produto
amiláceo,
extraído do milho, fabricado a
partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentos de material
terroso, parasitas, não podendo
apresentar-se úmido, fermentado
ou rançoso. Aspecto pó fino, cor
branca, odor e sabor próprio.
Embalagem de 500 a 1000 g.
Validade: No mínimo de 6 (seis)

LOCAL DA
QUANT

PREÇO

PREÇO

ENTREGA

IDADE

UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

(MUNICÍPIO/ES
TADO)

JANDIRA

KG

300

R$ 39,64

R$ 11.892,00

Vitória/ES

DOCES
GOSTOSÃO

KG

240

R$ 15,43

R$ 3.703,20

Vitória/ES

SUSTENTAR
E

KG

960

R$ 6,70

R$ 6.432,00

Vitória/ES

Página 1 de 7

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
12

73

78

meses a partir da data de
entrega.
Batata
em
flocos.
Produto
amiláceo extraído da batata
(Solanum tuberosum, L.), moída
desidratada, fabricada a partir de
matérias primas sãs e limpas,
isenta de matéria terrosa e
parasitas, indicado para preparo
instantâneo de purês, massas e
como espessante para sopa.
Embalagem primária de 500 a
1000 g,
saco de polietileno
resistente, vedado, devidamente
rotulado e identificado nos
aspectos qualitativo, quantitativo,
prazo
de
validade,
marca
comercial,
procedência
de
fabricação e demais dados
conforme as disposições da
legislação em vigor. Validade: No
mínimo de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Margarina Cremosa, com no
mínimo 60% de lipídios. Produto
que se apresenta sob forma de
emulsão,
contendo,
obrigatoriamente, leite em sua
composição e deverá ser isenta
de gordura trans. No rótulo
deverá constar a denominação e
a sua classificação. Rotulagem
Nutricional
Obrigatória.
Embalagem: em balde plástico de
10 a 15 kg. Validade: No mínimo
6 (seis) Meses a partir da data da
entrega.

Molho Inglês - Elaborado à
base de extrato de carne,
molho
de
soja,
açúcar
mascavo, vinagre e outros
condimentos. Acondicionado
em frasco de polietileno de
900 ml, 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

NUTRIMAX

KG

6.000

R$ 10,40

R$ 62.400,00

Vitória/ES

AMÉLIA

KG

3.600

R$ 4,69

R$ 16.884,00

Vitória/ES

PRONTO

LITRO

1.500

R$ 3,47

R$ 5.205,00

Vitória/ES
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validade a partir da data de
entrega.
79

86

104

105

106

112

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.
Pó para Curau de milho verde,
mistura a base de milho verde.
Produto preparado basicamente
com leite em pó, açúcar, amido
de milho, milho verde e outros
ingredientes
desde
que
mencionados. A diluição do
produto deve ser em água.
Embalagem:
Pacotes
de
polietileno,
atóxico,
leitoso,
contendo 01 kg. Validade: No
mínimo 12 (doze) Meses a partir
da data da entrega.
Ameixa Seca inteira sem caroço,
acondicionada em embalagem
plástica,
íntegra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações
nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Pacote
com 500 a 1000 g. Validade: No
mínimo de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega.
Amendoim Torrado. Grão sem
pele,
granulado,
torrado,embalagem a vácuo de
500 a 1000 g, em saco de
polietileno contendo identificação
do produto, marca do fabricante,
composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade.
Validade: No mínimo de 6 (seis)
meses a partir da data de
entrega.
Amido de Milho, em pó, tipo
maisena.
Produto
amiláceo,
extraído do milho, fabricado a
partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentos de material
terroso, parasitas, não podendo
apresentar-se úmido, fermentado
ou rançoso. Aspecto pó fino, cor
branca, odor e sabor próprio.
Embalagem de 500 a 1000 g.
Validade: No mínimo de 6 (seis)
meses a partir da data de
entrega.
Batata
em
flocos.
Produto
amiláceo extraído da batata
(Solanum tuberosum, L.), moída

PREDILECTA

KG

240

R$ 3,48

R$ 835,20

Vitória/ES

SUSTENTAR
E

KG

2.160

R$ 7,97

R$ 17.215,20

Vitória/ES

JANDIRA

KG

180

R$ 39,64

R$ 7.135,20

São Mateus/ES

DOCES
GOSTOSÃO

KG

240

R$ 15,43

R$ 3.703,20

São Mateus/ES

SUSTENTAR
E

KG

240

R$ 8,92

R$ 2.140,80

São Mateus/ES

NUTRIMAX

KG

2.400

R$ 14,70

R$ 35.280,00

São Mateus/ES
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118

178

179

desidratada, fabricada a partir de
matérias primas sãs e limpas,
isenta de matéria terrosa e
parasitas, indicado para preparo
instantâneo de purês, massas e
como espessante para sopa.
Embalagem primária de 500 a
1000 g,
saco de polietileno
resistente, vedado, devidamente
rotulado e identificado nos
aspectos qualitativo, quantitativo,
prazo
de
validade,
marca
comercial,
procedência
de
fabricação e demais dados
conforme as disposições da
legislação em vigor. Validade: No
mínimo de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Caldo de Galinha, em pó,
contendo basicamente extrato de
frango,
sal,
glutamato
monossódico, condimentos, e
outros ingredientes, desde que
mencionados. Em pacotes de 1
kg
em
polietileno
atóxico,
reembalados
em
caixa
de
papelão reforçado, contendo 10
kg.
Rotulagem
Nutricional
Obrigatória. Validade: No mínimo
06 (seis) meses a partir da data
de entrega. A data de validade
deverá constar na embalagem
primária
e
na
embalagem
secundária.
Molho Inglês - Elaborado à base
de extrato de carne, molho de
soja, açúcar mascavo, vinagre e
outros
condimentos.
Acondicionado em frasco de
polietileno de 900 ml, 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.
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.

SUSTENTAR
E

KG

120

R$ 4,54

R$ 544,80

São Mateus/ES

PRONTO

LITRO

648

R$ 3,38

R$ 2.190,24

São Mateus/ES

PREDILECTA

KG

180

R$ 3,29

R$ 592,20

São Mateus/ES

Página 4 de 7

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
186

204

205

206

212

Pó para Curau de milho verde,
mistura a base de milho verde.
Produto preparado basicamente
com leite em pó, açúcar, amido
de milho, milho verde e outros
ingredientes
desde
que
mencionados. A diluição do
produto deve ser em água.
Embalagem:
Pacotes
de
polietileno,
atóxico,
leitoso,
contendo 01 kg. Validade: No
mínimo 12 (doze) Meses a partir
da data da entrega.
Ameixa Seca inteira sem caroço,
acondicionada em embalagem
plástica,
íntegra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações
nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Pacote
com 500 a 1000 g. Validade: No
mínimo de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega.
Amendoim Torrado. Grão sem
pele,
granulado,
torrado,embalagem a vácuo de
500 a 1000 g, em saco de
polietileno contendo identificação
do produto, marca do fabricante,
composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade.
Validade: No mínimo de 6 (seis)
meses a partir da data de
entrega.
Amido de Milho, em pó, tipo
maisena.
Produto
amiláceo,
extraído do milho, fabricado a
partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentos de material
terroso, parasitas, não podendo
apresentar-se úmido, fermentado
ou rançoso. Aspecto pó fino, cor
branca, odor e sabor próprio.
Embalagem de 500 a 1000 g.
Validade: No mínimo de 6 (seis)
meses a partir da data de
entrega.
Batata
em
flocos.
Produto
amiláceo extraído da batata
(Solanum tuberosum, L.), moída
desidratada, fabricada a partir de
matérias primas sãs e limpas,
isenta de matéria terrosa e
parasitas, indicado para preparo
instantâneo de purês, massas e
como espessante para sopa.
Embalagem primária de 500 a
1000 g,
saco de polietileno

SUSTENTAR
E

KG

360

R$ 10,26

R$ 3.693,60

São Mateus/ES

JANDIRA

KG

120

R$ 39,64

R$ 4.756,80

Alegre/ES

DOCES
GOSTOSÃO

KG

120

R$ 15,43

R$ 1.851,60

Alegre/ES

SUSTENTAR
E

KG

720

R$ 5,40

R$ 3.888,00

Alegre/ES

NUTRIMAX

KG

4.200

R$ 13,30

R$55.860,00

Alegre/ES
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224

226

258

278

resistente, vedado, devidamente
rotulado e identificado nos
aspectos qualitativo, quantitativo,
prazo
de
validade,
marca
comercial,
procedência
de
fabricação e demais dados
conforme as disposições da
legislação em vigor. Validade: No
mínimo de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Coco Ralado, desidratado, sem
açúcar. Coco ralado obtido do
endosperma do fruto do coqueiro
(coco mucífera), por processo
tecnológico adequado e separado
parcialmente
da
emulsão
óleo/água (leite de coco) por
processos mecânicos. O coco
ralado deverá ser puro, com baixo
teor de gordura, sem adição de
açúcar, apresentando 35 a 60%
de lipídios. Embalagem com 500
a 1000 g. Validade: No mínimo de
12 (doze) meses a partir da data
de entrega.
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.
Goiabada, doce de corte, a base
de polpa de goiaba e açúcar.
Embalagem com 2 a 7 kg,
aproximadamente,
acondicionando de acordo com a
praxe do fabricante, em saco
plástico
resistente
e
hermeticamente
fechado,
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.
Molho Inglês - Elaborado à base
de extrato de carne, molho de
soja, açúcar mascavo, vinagre e
outros
condimentos.
Acondicionado em frasco de

DUCOCO

KG

120

R$ 25,77

R$ 3.092,40

Alegre/ES

PRONTO

KG

240

R$ 4,60

R$ 1.104,00

Alegre/ES

VAL

KG

540

R$ 4,94

R$2.667,60

Alegre/ES

PRONTO

LITRO

216

R$ 4,18

R$ 902,88

Alegre/ES
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polietileno de 900 ml, 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.

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 253.969,92

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.
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:

_______________________________________
RONALDO RODRIGUES CAMPOS
REPRESENTANTE DA REGISTRADA

NOME:
RG:
CPF:
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