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 MARCELA REIS MEIRELES 08258339737, doravante denominada REGISTRADA,
com sede na Rua Antônio Ataíde, nº 684, Sala J – Centro – Vila Velha/ES, CEP 29.100-290, inscrita no CNPJ-MF
sob o n° 20.329.627/0001-06, neste ato, representada por seu sócio/gerente, Marcela Reis Meireles, portador do
RG nº 1.481.447 ES, CPF: 082.583.397-37, 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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UNIDADE DE
ESPECIFICAÇÃO

MARCA

FORNECIME
NTO

Açúcar grosso, tipo Cristal,
contendo no mínimo 98,5% de
sacarose, fabricado do suco da
cana, livre de fermentação, isento
de matéria terrosa, parasitas e de
detritos animais ou vegetais.
Embalagem primária em pacote
de 05 kg, reembalados em fardos
reforçados de 30 kg. No rótulo
deverá trazer denominação, o tipo
e a classificação – Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Validade:
No mínimo de 12 (doze) meses a
partir da data de entrega.
Canjica de milho branco tipo 1.
Grãos ou pedaços de grãos de
milho provenientes da espécie
Zea Mays, L. que apresentam
ausência parcial ou total do
gérmen, em função do processo
de degerminação., contendo 80%
de grãos inteiros, preparados com
matérias primas sãs, limpas,
isentas de matérias terrosas,
parasitos e de detritos animais ou
vegetais com no máximo de 15%
de umidade. Embalagem de 500
a 1000 g. Rotulagem Nutricional
Obrigatória. Validade: No mínimo
de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega.
Farinha de milho, tipo fubá.
Produto
obtido
através
da
moagem do grão de milho,
desgerminado ou não. Deverá ser

LOCAL DA
QUANT

PREÇO

PREÇO

ENTREGA

IDADE

UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

(MUNICÍPIO/ES
TADO)

PAINEIRAS

KG

36.000

R$ 1,48

R$ 53.280,00

Vitória/ES

PEREIRA

KG

2.040

R$ 2,79

R$ 5.691,60

Vitória/ES

PEREIRA

KG

6.600

R$ 1,07

R$ 7.062,00

Vitória/ES
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fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa e parasita. Não
poderá estar úmido, fermentado
ou rançoso. Embalagem de 1 kg,
reembalados em fardos de 20 kg.
Rotulagem
Nutricional
Obrigatória. Validade: No mínimo
de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega. A data de validade
deverá constar na embalagem
primária
e
na
embalagem
secundária, exceto quando a
embalagem
secundária
for
transparente.
Feijão Preto tipo 1, novo, isento
de matéria terrosa, de parasita,
de detritos animais ou vegetais,
pedaços de grãos ardidos,
brotados, chochos, imaturos,
manchados, chuvados, mofados,
carunchados e descoloridos que
prejudiquem sua aparência e
qualidade, que seja da produção
da última safra. Embalagem com
pacotes de 1 kg em polietileno
transparente,
atóxico,
reembalados em fardo reforçado
com 30 kg em cada. No rótulo
deverá conter denominação, tipo
e
classificação.
Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Validade:
No mínimo de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. A data
de validade deverá constar na
embalagem
primária
e
secundária, exceto quando a
embalagem
secundária
for
transparente.
Fermento Químico em Pó Produto formado por substância
ou mistura de substâncias
químicas que pela influência do
calor e/ou umidade, produz
desprendimento gasoso capaz de
expandir massas elaboradas com
farinha,
amido
ou
féculas,
aumentando-lhes o volume e a
porosidade. Embalagem em lata
de 250 g, reembaladas em caixa
de papelão reforçada com 48
unidades cada. No rótulo deverá
conter
denominação
e
as
recomendações.
Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Validade:
No mínimo de 12 (doze) meses a
partir da data de entrega.
Macarrão
com
ovos,
tipo
Parafuso, no mínimo 3 ovos por
quilo,
vitaminado,
não
fermentado,
obtido
pelo

PEREIRA

KG

32.400

R$ 3,49

R$ 113.076,00

Vitória/ES

ROYAL

KG

60

R$ 18,83

R$ 1.129,80

Vitória/ES

VILLONI

KG

1.800

R$ 3,12

R$ 5.616,00

Vitória/ES
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amassamento da farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico ou sêmola com água e
adicionado de ovos. Ao serem
postos na água não deverão
turvá-la
antes
da
cocção.
Embalados
em
sacos
de
polietileno, atóxico, transparente,
reforçado de 400 g a 1.000 g.
Adicionado apenas de corantes
naturais. As massas secas
deverão trazer no rótulo a
denominação e a designação
impressa da sua natureza.
Rotulagem
Nutricional
Obrigatória. Validade: No mínimo
de 12 (doze) meses a partir da
data de entrega. A data de
validade deverá constar na
embalagem
primária
e
na
embalagem secundária, exceto
quando a embalagem secundária
for transparente.
Massa para Lasanha – Massa
alimentícia, tipo seca, vitaminada,
com sêmola, tipo de massa lisa,
isenta de sujidades. Embalagem
plástica resistente, transparente.
Rotulagem contendo informações
dos ingredientes, composição
nutricional, data de fabricação e
prazo de validade de no mínimo 6
(seis) meses. A data de validade
deverá constar na embalagem
primária
e
na
embalagem
secundária, exceto quando a
embalagem
secundária
for
transparente. Pacote com 400 a
1000 g.

VILLONI

VALOR TOTAL ESTIMADO

KG

600

R$ 7,63

R$ 4.578,00

Vitória/ES

R$ 190.433,40

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.
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Vitória-ES, _____ de ____________ de 2014.

_______________________________________
REINALDO CENTODUCATTE
REITOR DA UFES

TESTEMUNHAS:
NOME:
RG:
CPF:

_______________________________________
MARCELA REIS MEIRELES
REPRESENTANTE DA REGISTRADA

NOME:
RG:
CPF:
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