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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 HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA, doravante denominada REGISTRADA, com 
sede na ROD ES490 SAFRA x MARATAÍZES, S/Nº, Candéus, Duas Barras e Muritiba, Itapemirim/ES, CEP 
29.330-000, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 39.818.737/0001-51, neste ato, representada por seu sócio/gerente, 
Moises Vicente da Mata, portador do RG nº 4.666.041, CPF: 563.736.0006-53 acordam proceder, nos termos do 
Edital de Pregão Eletrônico n.º 14/2014 - SRP - Restaurante da UFES, ao Registro de Preços para 
Eventuais Carnes e Derivados, 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 
ESPECIFICAÇÃO MARCA 

UNIDADE DE 

FORNECIME

NTO 

QUANT

IDADE 

PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO 

TOTAL (R$) 

LOCAL DA 

ENTREGA 

(MUNICÍPIO/ES

TADO) 

07 Arroz Integral, longo fino, tipo 1, 
em sacos plásticos transparentes 
e atóxicos, limpos, não violados, 
resistentes, acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto.  Pacote 
de 1 kg a 5 kg. 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. 

PRINCESA KG 32.400 R$ 2,80 R$ 90.720,00 Vitória/ES 

13 Batata em palito congelada, para 
assar ou fritar. Produzida a partir 
de produto selecionado, cortadas 
em palitos uniformes, pré fritas e 
congeladas. Embalagem: em 
pacotes de 1 a 3 kg, embalados 
em saco de polietileno, 
transparente, atóxico, resistente. 
Deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, número do lote, data 
de fabricação, quantidade do 
produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 3 (três) 
meses a partir da data de entrega 
na unidade. 

CANTO KG 10.200 R$ 5,45 R$ 55.590,00 Vitória/ES 

17 Caldo de Carne, em pó, contendo 
basicamente extrato de carne, 
sal, glutamato monossódico, 
condimentos e outros 

SUSTENTAR
E 

KG 600 R$ 4,30 R$ 2.580,00 Vitória/ES 
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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 
de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega. A data de 
validade deverá constar na 
embalagem primária e na 
embalagem secundária. 

18 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. 

SUSTENTAR
E 

KG 600 R$ 4,30 R$ 2.580,00 Vitória/ES 

42 Farinha de Mandioca, torrada, 
fina, tipo 1. Produto obtido através 
da ligeira torração das raízes da 
mandioca, previamente 
descascada, lavada e isenta de 
radical cianeto e isenta de 
substâncias não comestíveis e 
sujidades. No rótulo deverá 
constar a denominação do 
produto de acordo com a sua 
designação e classificação. 
Rotulagem nutricional obrigatória. 
Embalagem de 1 kg.  Embalagem 
em pacotes de plástico 
transparente, resistente e incolor 
de 1 kg e reembalados em fardos 
plásticos reforçados de 10 kg. 
Validade: No mínimo de 6 (seis) 
meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas 
conforme a programação de 
entrega. A data de validade 
deverá constar na embalagem 
primária e na embalagem 
secundária, exceto quando a 
embalagem secundária for 
transparente. 

NORTE KG 12.000 R$ 3,10 R$ 37.200,00 Vitória/ES 

45 Farinha de trigo, especial 
enriquecida com ferro. Produto 
obtido pela moagem, exclusiva, 
do grão do trigo são, limpo, isento 
de terra, com no máximo 15% de 
umidade. Aspecto de pó fino, 

NÚMERO 1 KG 3.000 R$ 2,39 R$ 7.170,00 Vitória/ES 
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branco, cheiro e sabor próprios, 
tipo 1. Embalagem pacotes de 1 
kg em polietileno transparente, 
atóxico, reembalados em fardo 
reforçado com 10 kg em cada 
fardo. 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. 

46 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. 

ANCHIETA KG 7.200 R$ 3,79 R$ 27.288,00 Vitória/ES 

58 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. 

PREDILECTA KG 2.760 R$ 4,46 R$ 12.309,60 Vitória/ES 

67 Macarrão com ovos, tipo Farfalle 
(Gravatinha), no mínimo 3 ovos 
por quilo. Massa tipo caseira, 
vitaminada, não fermentada, 

RENATA KG 1.200 R$ 4,01 R$ 4.812,00 Vitória/ES 
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obtida pelo 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. 
Pode ser 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 
12 (doze) Meses a partir da data 
da entrega. A data de validade 
deverá constar nas embalagens 
primária e secundária, exceto 
quando a embalagem secundária 
for transparente. 

68 Macarrão com ovos, tipo Padre 
Nosso, no mínimo 3 ovos por 
quilo, vitaminado, não 
fermentado, obtido pelo 
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. 
Pode ser 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. 

RENATA KG 480 R$ 3,41 R$ 1.636,80 

 

Vitória/ES 

70 Macarrão com ovos, tipo 
Talharim, no mínimo 3 ovos por 
quilo. Massa tipo caseira, 
vitaminada, não fermentada, 
obtido pelo 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, 

RENATA KG 3.000 R$ 4,34 R$ 13.020,00 Vitória/ES 
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reforçado de 400 g a 1.000 g. 
Pode ser 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 
12 (doze) 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. 

71 Macarrão Instantâneo, tipo lamen 
(para yakissoba). Produto a base 
de farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, fécula de 
mandioca, sal e ovo integral em 
pó. Sem sachê de tempero. 
Embalados em sacos de 
polietileno, atóxico, transparente, 
reforçado de 400 a 1000 g. 
Poderá conter apenas 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. 

NISSIM KG 960 R$ 8,65 R$ 8.304,00 Vitória/ES 

72 Maionese Industrializada, sabor 
tradicional, emulsão cremosa 
estável e homogênea obtida a 
partir de água, óleo vegetal, 
amido, açúcar, vinagre, sal e 
ovos. Cheiro e sabor 
característico. Produto livre de 
gorduras trans. Embalagem: Em 
balde plástico de 3 a 5 kg, 
reembalados em caixa de 
papelão com 12 (doze) kg em 
cada caixa. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Validade: No mínimo 
6 (seis) 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. 

CHEF DU 
BOM 

KG 900 R$ 2,72 R$ 2.448,00 Vitória/ES 

80 Óleo Composto de Oliva e Soja. 
Sem Colesterol, tendo sofrido 
processo tecnológico.  Deverá 

OLIVAMAR LITRO 2.340 R$ 8,01 R$ 18.743,40 Vitória/ES 
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apresentar aspecto, cheiro, sabor 
e cor peculiares e deverá estar 
isento de ranço e outras 
características indesejáveis. Na 
rotulagem deverá conter as 
indicações correspondentes á 
classificação e designação do 
produto. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Embalagem: Lata 
com 500 a 1000 ml. Validade: No 
mínimo 12 (doze) Meses a partir 
da data da entrega. 

 

95 Soja em grãos, embaladas em 
sacos plásticos transparentes, 
resistentes, incolor, atóxicos, 
limpos e não violados, 
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 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. Pacote de 
500 a 1000 g, reembalados em 
fardos plásticos reforçados. 

PEREIRA KG 3.600 R$ 4,85 R$ 17.460,00 Vitória/ES 

102 
 

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. 

PAINERAS KG 12.000 R$ 1,57 R$ 18.840,00 São Mateus/ES 

107 Arroz Integral, longo fino, tipo 1, 
em sacos plásticos transparentes 
e atóxicos, limpos, não violados, 
resistentes, acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto.  Pacote 
de 1 kg a 5 kg. 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. 

PRINCESA KG 9.600 R$ 3,65 R$ 35.040,00 São Mateus/ES 

108 Arroz tipo 1, branco, longo, polido, 
com no mínimo 90% de grãos 

RISOTO KG 24.000 R$ 2,19 R$ 52.560,00 São Mateus/ES 
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inteiros, sem glúten, isento de 
matéria terrosa, parasitas, detritos 
animais ou vegetais.  Embalado 
em saco de polietileno atóxico, 
resistente, de peso líquido 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. 
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. 

111 Bananada, doce a base de 
banana, tipo Mariola. Cada 
mariola contendo 40 a 50 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. 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. 

SABOR 
LEGAL 

KG 3.000 R$ 6,96 R$ 20.880,00 São Mateus/ES 

113 Batata em palito congelada, para 
assar ou fritar. Produzida a partir 
de produto selecionado, cortadas 
em palitos uniformes, pré fritas e 
congeladas. Embalagem: em 
pacotes de 1 a 3 kg, embalados 
em saco de polietileno, 
transparente, atóxico, resistente. 
Deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, número do lote, data 
de fabricação, quantidade do 
produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 3 (três) 
meses a partir da data de entrega 
na unidade. 

CANTO KG 4.200 R$ 7,85 R$ 32.970,00 

 

São Mateus/ES 

116 Café, torrado, moído, em pó, 
extra forte, procedentes de grãos 
sãos, limpos e isentos de 
impurezas, acondicionado em 
pacote aluminizado, alto vácuo, 
íntegro, resistente, vedado 

NÚMERO UM KG 240 R$ 12,34 R$ 2.961,60 São Mateus/ES 
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herméticamente e limpo. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número do lote, data de 
fabricação, quantidade do 
produto, com selo ABIC e atender 
as especificações técnicas da 
ANVISA. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem á vácuo de 
250 a 500 g. 

117 Caldo de Carne, em pó, contendo 
basicamente extrato de carne, 
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 
de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega. A data de 
validade deverá constar na 
embalagem primária e na 
embalagem secundária. 

SUSTENTAR
E 

KG 120 R$ 4,31 R$ 517,20 São Mateus/ES 

121 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. 

ANCHIETA KG 240 R$ 3,98 R$ 955,20 São Mateus/ES 

123 Chocolate em pó solúvel; 
composição: mínimo de 50% de 
cacau em pó. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informações 
nutricionais, número do lote, 
quantidade do produto e número 
de registro. Validade: No mínimo 
de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega. Embalagem de 
500 a 1000 g. 

NUTRIMAX KG 180 R$ 17,63 R$ 3.173,40 São Mateus/ES 

130 Doce de amendoim, tipo paçoca. 
Cada paçoca contendo no mínimo 
18 gramas e embaladas 

RIO KG 1.200 R$ 11,30 R$ 13.560,00 São Mateus/ES 
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individualmente.  A embalagem 
com 50 unidades 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. 

131  Doce de amendoim, tipo pé-de-
moleque, em tablete. Cada pé-de-
moleque contendo no mínimo 17 
gramas e embaladas 
individualmente.  A embalagem 
com 50 unidades 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. 

RIO KG 1.440 R$ 18,50 R$ 26.640,00 São Mateus/ES 

142 Farinha de Mandioca, torrada, 
fina, tipo 1. Produto obtido através 
da ligeira torração das raízes da 
mandioca, previamente 
descascada, lavada e isenta de 
radical cianeto e isenta de 
substâncias não comestíveis e 
sujidades. No rótulo deverá 
constar a denominação do 
produto de acordo com a sua 
designação e classificação. 
Rotulagem nutricional obrigatória. 
Embalagem de 1 kg.  Embalagem 
em pacotes de plástico 
transparente, resistente e incolor 
de 1 kg e reembalados em fardos 
plásticos reforçados de 10 kg. 
Validade: No mínimo de 6 (seis) 
meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas 
conforme a programação de 
entrega. A data de validade 
deverá constar na embalagem 
primária e na embalagem 
secundária, exceto quando a 
embalagem secundária for 
transparente. 

NORTE KG 3.000 R$ 3,80 R$ 11.400,00 São Mateus/ES 

143 Farinha de milho, tipo fubá. 
Produto obtido através da 
moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. Deverá ser 
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 

DORICO KG 2.040 R$ 1,49 R$ 3.039,60 São Mateus/ES 
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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. 

145 Farinha de trigo, especial 
enriquecida com ferro. Produto 
obtido pela moagem, exclusiva, 
do grão do trigo são, limpo, isento 
de terra, com no máximo 15% de 
umidade. Aspecto de pó fino, 
branco, cheiro e sabor próprios, 
tipo 1. Embalagem pacotes de 1 
kg em polietileno transparente, 
atóxico, reembalados em fardo 
reforçado com 10 kg em cada 
fardo. 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. 

NÚMERO UM KG 960 R$ 2,39 R$ 2.294,40 São Mateus/ES 

149 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. 

DA CLEUZA KG 12.000 R$ 3,69 R$ 44.280,00 São Mateus/ES 

158 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 

PREDILECTA KG 960 R$ 4,94 R$ 4.742,40 São Mateus/ES 
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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. 

159 Grão de Bico, proveniente do 
grão comestível do cicer 
arientinum, l e suas variedades, 
maduro, seco e limpo. 
Embalagem: saco de polietileno 
transparente resistente, 
acondicionando 500 a 1000 g do 
produto, devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, 
constando a marca, 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 no mínimo 6 (seis) 
meses de validade 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. 

PEREIRA KG 960 R$ 9,85 R$ 9.456,00 São Mateus/ES 

163 Lentilha em Grão, Tipo 1 de 1ª 
qualidade-extra, constituída de 
95% de grãos na cor 
característica à variedade 
correspondente, de tamanho e 
formato naturais, maduro, limpos 
e secos, em pacotes de 500 a 
1000 g. O produto não poderá 
apresentar mais que 15% de 
umidade e 0,5% de substância 
não comestíveis, Grãos sem 
avaria, sem impurezas ou corpo 
estranho ao produto. Embalados 
em sacos plásticos transparentes, 
resistentes, limpos e não 
violados. O produto deverá ser 
rotulado de acordo com o cereal 
de origem e classificação. 
Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Pacotes de 500 g a 
1.000 g. Validade: No mínimo de 
3 (três) meses a partir da data de 
entrega. A data de validade 
deverá constar na embalagem 
primária e na embalagem 
secundária, exceto quando a 

PEREIRA KG 540 R$ 9,60 R$ 5.184,00 São Mateus/ES 
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embalagem secundária for 
transparente. 

165 Macarrão com ovos, tipo Concha, 
no mínimo 3 ovos por quilo, 
vitaminado, não fermentado, 
obtido pelo 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. 
Pode ser 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 
12 (doze) 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. 

RENATA KG 840 R$ 4,20 R$ 3.528,00 São Mateus/ES 

167 Macarrão com ovos, tipo Farfalle 
(Gravatinha), no mínimo 3 ovos 
por quilo. Massa tipo caseira, 
vitaminada, não fermentada, 
obtida pelo 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. 
Pode ser 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 
12 (doze) Meses a partir da data 
da entrega. A data de validade 
deverá constar nas embalagens 
primária e secundária, exceto 
quando a embalagem secundária 
for transparente. 

RENATA KG 720 R$ 4,01 R$ 2.887,20 São Mateus/ES 

168 Macarrão com ovos, tipo Padre 
Nosso, no mínimo 3 ovos por 
quilo, vitaminado, não 
fermentado, obtido pelo 
amassamento da farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico ou sêmola com água e 

RENATA KG 600 R$ 3,41 R$ 2.046,00 São Mateus/ES 
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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. 
Pode ser 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. 

170 Macarrão com ovos, tipo 
Talharim, no mínimo 3 ovos por 
quilo. Massa tipo caseira, 
vitaminada, não fermentada, 
obtido pelo 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. 
Pode ser 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 
12 (doze) 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. 

RENATA KG 1.200 R$ 4,34 R$ 5.208,00 São Mateus/ES 

171 Macarrão Instantâneo, tipo lamen 
(para yakissoba). Produto a base 
de farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, fécula de 
mandioca, sal e ovo integral em 
pó. Sem sachê de tempero. 
Embalados em sacos de 
polietileno, atóxico, transparente, 
reforçado de 400 a 1000 g. 
Poderá conter apenas corantes 
naturais. As massas secas 
deverão trazer no rótulo a 
denominação e a designação 
impressa da sua natureza. 

NISSIM KG 480 R$ 8,65 R$ 4.152,00 São Mateus/ES 
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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. 

172 Maionese Industrializada, sabor 
tradicional, emulsão cremosa 
estável e homogênea obtida a 
partir de água, óleo vegetal, 
amido, açúcar, vinagre, sal e 
ovos. Cheiro e sabor 
característico. Produto livre de 
gorduras trans. Embalagem: Em 
balde plástico de 3 a 5 kg, 
reembalados em caixa de 
papelão com 12 (doze) kg em 
cada caixa. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Validade: No mínimo 
6 (seis) 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. 

CHEF DU 
BOM 

KG 360 R$ 2,88 R$ 1.036,80 São Mateus/ES 

173 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. 

PASTELA KG 2.160 R$ 4,74 R$ 10.238,40 São Mateus/ES 

174 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. 

GALO KG 240 R$ 7,63 R$ 1.831,20 São Mateus/ES 

175 Milho Amarelo Triturado, tipo 
canjiquinha. Embalagem: saco de 

DORICO KG 780 R$ 1,68 R$ 1.310,40 São Mateus/ES 
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polietileno transparente 
resistente, acondicionando 1 kg 
peso líquido do produto, 
devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos 
qualitativo e quantitativo, 
constando a marca, procedência 
de fabricação, número do registro 
no órgão competente e demais 
dados conforme as disposições 
da legislação vigente. 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. 

180 Óleo Composto de Oliva e Soja. 
Sem Colesterol, tendo sofrido 
processo tecnológico.  Deverá 
apresentar aspecto, cheiro, sabor 
e cor peculiares e deverá estar 
isento de ranço e outras 
características indesejáveis. Na 
rotulagem deverá conter as 
indicações correspondentes á 
classificação e designação do 
produto. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Embalagem: Lata 
com 500  a 1000 ml. Validade: No 
mínimo 12 (doze) Meses a partir 
da data da entrega. 

OLIVAMAR LITRO 1.080 R$ 7,48 R$ 8.078,40 São Mateus/ES 

183 Pêssego em calda, sem caroço, 
em metades, 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. 
Deverá apresentar validade 
mínima de 12(doze) meses a 
partir da data da entrega. Peso 
aproximado de 850 g líquido e 
425 g drenado. 

OLÉ KG 1.020 R$ 11,11 R$ 11.332,20 São Mateus/ES 

192 Sal Refinado, extra, iodado. 
Cloreto de sódio catalisado, 
extraído de fontes naturais, 
adicionado de antiumectantes e 
isento de impurezas e umidade. 
Pacotes de 1 kg, reembalados em 
fardos plásticos reforçado de 30 
kg. O rótulo deverá conter a 
denominação e classificação. 
Deverão constar no rótulo, a 
declaração “iodeto” e a 

SALMONETE KG 2.760 R$ 1,20 R$ 3.312,00 São Mateus/ES 
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declaração dos antiumectantes 
adicionados. Registro no 
Ministério da Agricultura. 
Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Validade: No mínimo 
de 24 (vinte e quatro) meses a 
partir da data de entrega. 

195 Soja em grãos, embaladas em 
sacos plásticos transparentes, 
resistentes, incolor, atóxicos, 
limpos e não violados, 
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 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. Pacote de 
500 a 1000 g, reembalados em 
fardos plásticos reforçados. 

PEREIRA KG 720 R$ 4,96 R$ 3.571,20 São Mateus/ES 

196 Tapioca, granulada, tipo I. 
Produto Amiláceo derivado da 
raiz de mandioca de acordo com 
o processo tecnológico de 
fabricação utilizado. Deve ser 
derivado da raiz de mandioca 
previamente descascada, lavada 
e isenta de radical cianeto e 
isenta de substâncias não 
comestíveis e sujidades. No rótulo 
deverá constar a denominação do 
produto de acordo com a sua 
designação e classificação. 
Rotulagem nutricional obrigatória. 
Embalagem em pacotes de 
plástico transparente, resistente e 
incolor de 500 a 1000 g e 
reembalados em fardos plásticos 
reforçados. Validade: No mínimo 
de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 

PEREIRA KG 360 R$ 7,69 R$ 2.768,40 São Mateus/ES 

200 Vinagre de vinho tinto, produto 
natural fermentado acético 
simples, isento de corante 
artificial, ácido orgânico e 
minerais estranhos. 
Acondicionado em frasco de 
polietileno de 750 a 1000 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 

TOSCANO LITRO 1.440 R$ 4,00 R$ 5.760,00 São Mateus/ES 
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produto deverá apresentar no 
mínimo 06 (seis) meses de 
validade a partir da data de 
entrega. 

207 Arroz Integral, longo fino, tipo 1, 
em sacos plásticos transparentes 
e atóxicos, limpos, não violados, 
resistentes, acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto.  Pacote 
de 1 kg a 5 kg. 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. 

PRINCESA KG 12.000 R$ 3,00 R$ 36.000,00 Alegre/ES 

213 Batata em palito congelada, para 
assar ou fritar. Produzida a partir 
de produto selecionado, cortadas 
em palitos uniformes, pré fritas e 
congeladas. Embalagem: em 
pacotes de 1 a 3 kg, embalados 
em saco de polietileno, 
transparente, atóxico, resistente. 
Deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, número do lote, data 
de fabricação, quantidade do 
produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 3 (três) 
meses a partir da data de entrega 
na unidade. 

CANTO KG 3.000 R$ 5,00 R$ 15.000,00 Alegre/ES 

217 Caldo de Carne, em pó, contendo 
basicamente extrato de carne, 
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 
de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega. A data de 
validade deverá constar na 
embalagem primária e na 
embalagem secundária. 

SUSTENTAR
E 

KG 480 R$ 4,58 R$ 2.198,40 Alegre/ES 

218 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, 

SUSTENTAR
E 

KG 600 R$ 4,58 R$ 2.748,00 Alegre/ES 
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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. 

221 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. 

ANCHIETA KG 600 R$ 3,50 R$ 2.100,00 Alegre/ES 

223 Chocolate em pó solúvel; 
composição: mínimo de 50% de 
cacau em pó. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informações 
nutricionais, número do lote, 
quantidade do produto e número 
de registro. Validade: No mínimo 
de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega. Embalagem de 
500 a 1000 g. 

NUTRIMAX KG 60 R$ 15,00 R$ 900,00 Alegre/ES 

263 Lentilha em Grão, Tipo 1 de 1ª 
qualidade-extra, constituída de 
95% de grãos na cor 
característica à variedade 
correspondente, de tamanho e 
formato naturais, maduro, limpos 
e secos, em pacotes de 500 a 
1000 g. O produto não poderá 
apresentar mais que 15% de 
umidade e 0,5% de substância 
não comestíveis, Grãos sem 
avaria, sem impurezas ou corpo 
estranho ao produto. Embalados 
em sacos plásticos transparentes, 
resistentes, limpos e não 
violados. O produto deverá ser 
rotulado de acordo com o cereal 
de origem e classificação. 
Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Pacotes de 500 g a 
1.000 g. Validade: No mínimo de 
3 (três) meses a partir da data de 
entrega. A data de validade 

PEREIRA KG 480 R$ 6,68 R$ 3.206,40 Alegre/ES 
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deverá constar na embalagem 
primária e na embalagem 
secundária, exceto quando a 
embalagem secundária for 
transparente. 

265 Macarrão com ovos, tipo Concha, 
no mínimo 3 ovos por quilo, 
vitaminado, não fermentado, 
obtido pelo 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. 
Pode ser 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 
12 (doze) 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. 

RENATA KG 480 R$ 4,49 R$ 2.155,20 Alegre/ES 

267 Macarrão com ovos, tipo Farfalle 
(Gravatinha), no mínimo 3 ovos 
por quilo. Massa tipo caseira, 
vitaminada, não fermentada, 
obtida pelo 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. 
Pode ser 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 
12 (doze) Meses a partir da data 
da entrega. A data de validade 
deverá constar nas embalagens 
primária e secundária, exceto 
quando a embalagem secundária 
for transparente. 

RENATA KG 480 R$ 4,01 R$ 1.924,80 Alegre/ES 

268 Macarrão com ovos, tipo Padre 
Nosso, no mínimo 3 ovos por 
quilo, vitaminado, não 
fermentado, obtido pelo 

RENATA KG 480 R$ 3,41 R$ 1.636,80 Alegre/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. 
Pode ser 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. 

270 Macarrão com ovos, tipo 
Talharim, no mínimo 3 ovos por 
quilo. Massa tipo caseira, 
vitaminada, não fermentada, 
obtido pelo 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. 
Pode ser 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 
12 (doze) 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. 

RENATA KG 1.440 R$ 4,34 R$ 6.249,60 Alegre/ES 

271 Macarrão Instantâneo, tipo lamen 
(para yakissoba). Produto a base 
de farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, fécula de 
mandioca, sal e ovo integral em 
pó. Sem sachê de tempero. 
Embalados em sacos de 
polietileno, atóxico, transparente, 
reforçado de 400 a 1000 g. 
Poderá conter apenas corantes 
naturais. As massas secas 

NISSIN KG 720 R$ 8,65 R$ 6.228,00 Alegre/ES 
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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. 

272 Maionese Industrializada, sabor 
tradicional, emulsão cremosa 
estável e homogênea obtida a 
partir de água, óleo vegetal, 
amido, açúcar, vinagre, sal e 
ovos. Cheiro e sabor 
característico. Produto livre de 
gorduras trans. Embalagem: Em 
balde plástico de 3 a 5 kg, 
reembalados em caixa de 
papelão com 12 (doze) kg em 
cada caixa. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Validade: No mínimo 
6 (seis) 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. 

CHEF DU 
BOM 

KG 540 R$ 2,70 R$ 1.458,00 Alegre/ES 

273 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. 

PASTELA KG 1.080 R$ 4,40  R$ 4.752,00 Alegre/ES 

274 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 

GALO KG 360 R$ 6,33 R$ 2.278,80 Alegre/ES 
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1000 g. 

280 Óleo Composto de Oliva e Soja. 
Sem Colesterol, tendo sofrido 
processo tecnológico.  Deverá 
apresentar aspecto, cheiro, sabor 
e cor peculiares e deverá estar 
isento de ranço e outras 
características indesejáveis. Na 
rotulagem deverá conter as 
indicações correspondentes á 
classificação e designação do 
produto. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Embalagem: Lata 
com 500  a 1000 ml. Validade: No 
mínimo 12 (doze) Meses a partir 
da data da entrega. 

OLIVAMAR LITRO 720 R$ 6,48 R$ 4.665,60 Alegre/ES 

283 Pêssego em calda, sem caroço, 
em metades, 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. 
Deverá apresentar validade 
mínima de 12(doze) meses a 
partir da data da entrega. Peso 
aproximado de 850 g líquido e 
425 g drenado. 

OLÉ KG 1.020 R$ 11,11 R$ 11.332,20 Alegre/ES 

286 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. 

SUSTENTAR
E 

KG 480 R$ 10,00 R$ 4.800,00 Alegre/ES 

295 Soja em grãos, embaladas em 
sacos plásticos transparentes, 
resistentes, incolor, atóxicos, 
limpos e não violados, 
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 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. Pacote de 
500 a 1000 g, reembalados em 
fardos plásticos reforçados. 

PEREIRA KG 720 R$ 4,96 R$ 3.571,20 Alegre/ES 
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296 Tapioca, granulada, tipo I. 
Produto Amiláceo derivado da 
raiz de mandioca de acordo com 
o processo tecnológico de 
fabricação utilizado. Deve ser 
derivado da raiz de mandioca 
previamente descascada, lavada 
e isenta de radical cianeto e 
isenta de substâncias não 
comestíveis e sujidades. No rótulo 
deverá constar a denominação do 
produto de acordo com a sua 
designação e classificação. 
Rotulagem nutricional obrigatória. 
Embalagem em pacotes de 
plástico transparente, resistente e 
incolor de 500 a 1000 g e 
reembalados em fardos plásticos 
reforçados. Validade: No mínimo 
de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 

PEREIRA KG 240 R$ 7,00 R$ 1.680,00 Alegre/ES 

300 Vinagre de vinho tinto, produto 
natural fermentado acético 
simples, isento de corante 
artificial, ácido orgânico e 
minerais estranhos. 
Acondicionado em frasco de 
polietileno de 750 a 1000 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. 

TOSCANO LITRO 1.080 R$ 3,55 R$ 3.834,00 Alegre/ES 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 776.134,80  

 
 
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. 
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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                                MOISES VICENTE DA MATA 

         REITOR DA UFES                          REPRESENTANTE DA REGISTRADA 
 

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

 
 


