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
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2014
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 PREMIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, doravante denominada
REGISTRADA, com sede na Rua Bernardo Vargas, nº 36 – Rive – Alegre/ES, CEP 29.520-000, inscrita no
CNPJ-MF sob o n° 97.530.106/0001-39, neste ato, representada por seu sócio/gerente, José Luiz Sant’ana de
Oliveira, portador do RG nº 19181498 MG, CPF: 093.046.837-69, acordam proceder, nos termos do Edital de
Pregão Eletrônico n.º 16/2014 - SRP - Restaurante da UFES, ao Registro de Preços para Eventual
Aquisição de 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 34), de São MateusES (Itens 35 a 73), e de Alegre-ES e Jerônimo Monteiro-ES (Itens 74 a 105), conforme quadro abaixo:
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Abacaxi em calda, sem miolo, em
rodelas, embalado em lata limpa
de peso de 800 a 900 g líquido e
400 a 500 g drenado, 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.
Deverá
apresentar
validade
mínima de 12(doze) meses a
partir da data da entrega.
Doce de tablete sabor goiabada.
Cada goiabada contendo 40 g e
embalada individualmente em
plástico transparente, atóxico,
resistente. A embalagem do
pacote com 50 unidades deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
número do lote, data de
fabricação,
quantidade
do
produto.
Deverá
apresentar
validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega
na unidade.
Farinha de Rosca - Obtida pela
moagem de pães torrados,
acondicionada
em
pacotes
plásticos transparentes, limpos,
não violados, resistentes. A

LOCAL DA
QUANT

PREÇO

PREÇO

ENTREGA

IDADE

UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

(MUNICÍPIO/ES
TADO)

TRIÂNGULO

KG

1920

R$ 14,10

R$ 27.072,00

Vitória/ES

PREDILECTA

KG

6720

R$ 7,02

R$ 47.174,40

Vitória/ES

PEREIRA

KG

1200

R$ 3,97

R$ 4.774,56

Vitória/ES
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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 de 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 Condensado. Obtido pela
desidratação do leite, adicionado
de sacarose ou glicose, embalado
em latas limpas, isenta de
ferrugem, não amassada, não
estufada, resistente, que garanta
a integridade do produto até o
momento do consumo. Lata com
0,395 Kg. 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.
Abacaxi em calda, sem miolo, em
rodelas, embalado em lata limpa
de peso de 800 a 900 g líquido e
400 a 500 g drenado, 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.
Deverá
apresentar
validade
mínima de 12(doze) meses a
partir da data da entrega.
Doce de tablete sabor goiabada.
Cada goiabada contendo 40 g e
embalada individualmente em
plástico transparente, atóxico,
resistente. A embalagem do
pacote com 50 unidades deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
número do lote, data de
fabricação,
quantidade
do
produto.
Deverá
apresentar
validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega
na unidade.
Farinha de Rosca - Obtida pela

ITAMBÉ

KG

240

R$ 7,98

R$ 1.915,20

TRIÂNGULO

KG

1200

R$ 16,24

R$ 19.488,00

PREDILECTA

KG

3600

R$ 7,02

R$ 25.272,00

Alegre/ES

PEREIRA

KG

1200

R$ 8,61

R$ 10.332,00

Alegre/ES

Vitória/ES

Alegre/ES
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moagem de pães torrados,
acondicionada
em
pacotes
plásticos transparentes, limpos,
não violados, resistentes. 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 de 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.
Feijão Branco Tipo 1 variedade
uberabinha, branco chileno ou
branco branquinho, proveniente
do grão comestível do phaseolus
vulgaris, constituído de no mínimo
90%
de
grãos
na
cor
característica
à
variedade
correspondente, de tamanho e
formato naturais, maduros, secos,
limpos atendendo as condições
gerais da norma de feijão branco,
tipo 1. Embalagem de 500 a 1000
g: 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 e 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. A data de validade
deverá constar na embalagem
primária
e
na
embalagem
secundária, exceto quando a
embalagem
secundária
for
transparente.
Leite Condensado. Obtido pela
desidratação do leite, adicionado
de sacarose ou glicose, embalado
em latas limpas, isenta de
ferrugem, não amassada, não
estufada, resistente, que garanta
a integridade do produto até o
momento do consumo. Lata com
0,395 Kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de

PEREIRA

KG

720

R$ 13,61

R$ 9.799,20

Alegre/ES

ITAMBÉ

KG

96

R$ 7,98

R$ 766,08

Alegre/ES
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identificação,
procedência.
Informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Validade: No mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data de
entrega.
Leite de Vaca, líquido, estéril,
integral. Embalagem tetrapak 1
Lt. Validade: No mínimo de 06
(seis) meses a partir da data de
entrega.

SELITA

LITRO

VALOR TOTAL ESTIMADO

6000

R$ 2,81

R$ 16.860,00

Alegre/ES

R$ 163.453,44

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses, de __/__/2015 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 23068.022131/2014-42 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 2015.

_______________________________________
REINALDO CENTODUCATTE
REITOR DA UFES

TESTEMUNHAS:
NOME:
RG:
CPF:

_______________________________________
JOSÉ LUIZ SANT’ANA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE DA REGISTRADA

NOME:
RG:
CPF:
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