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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 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 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 
ESPECIFICAÇÃO MARCA 

UNIDADE DE 

FORNECIME

NTO 

QUANT

IDADE 

PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO 

TOTAL (R$) 

LOCAL DA 

ENTREGA 

(MUNICÍPIO/ES

TADO) 

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

PURO GRÃO KG 92.400 R$ 2,20 R$ 203.280,00 Vitória/ES 

11 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 

CAPIXABINH
A 

KG 4.080 R$ 5,39 R$ 21.991,20 Vitória/ES 
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embalagem secundária for 
transparente. 

15 Biscoito doce, sem recheio, tipo 
maisena, a base de farinha de 
trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar e amido de 
milho. Deve ser isento de material 
terroso, parasitas, entre outras 
características que permitam a 
manutenção de um bom estado 
de conservação do mesmo. 
Embalagem com 400 a 1000 g, 
hermeticamente vedada e 
resistente, contendo 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número do lote, data de 
fabricação, quantidade do produto 
e atender as especificações 
técnicas da ANVISA. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

ALCOBAÇA KG 840 R$ 6,34 R$ 5.325,60 Vitória/ES 

16 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 
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. 

CAFÉ GRÃO 
FORTE 

KG 540 R$ 12,60 R$ 6.804,00 Vitória/ES 

30 Doce de amendoim, tipo paçoca. 
Cada paçoca contendo no mínimo 
18 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. 

MORENINHA 
DO RIO 

KG 1.836 R$ 11,30 R$ 20.746,80 Vitória/ES 

31 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 

MORENINHA 
DO RIO 

KG 1.740 R$ 12,84 R$ 22.341,60 Vitória/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. 

39 Ervilha em grãos, seca partida 
Tipo 1, constituída de no mínimo 
95% de grãos na cor 
característica da variedade 
correspondente, de tamanhos e 
formatos naturais, maduros, 
limpos e secos. O produto não 
poderá apresentar mais que 15% 
de umidade e 0,5% de 
substâncias não comestíveis, 
Grãos sem avaria, sem impurezas 
ou corpo estranho ao produto. 
Embalados em sacos plásticos 
transparentes, resistentes, limpos, 
não violados e reembalados em 
fardos plásticos.O produto deverá 
ser rotulado de acordo com o 
cereal de origem e classificação. 
Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Pacotes de 500 a 
1000 g. Validade: No mínimo de 3 
(três) meses a partir da data de 
entrega. 

PEREIRA KG 1.620 R$ 6,47 R$ 10.481,40 Vitória/ES 

48 Feijão Carioquinha, 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 

BOM FEIJÃO KG 24.000 R$ 2,62 R$ 62.880,00 Vitória/ES 

59 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 

PEREIRA KG 1.560 R$ 6,69 R$ 10.436,40 Vitória/ES 
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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. 

63 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 
embalagem secundária for 
transparente. 

PEREIRA KG 600 R$ 9,60 R$ 5.760,00 Vitória/ES 

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

DORICO KG 1.200 R$1,13 R$ 1.356,00 Vitória/ES 
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embalagem secundária, exceto 
quando a embalagem secundária 
for transparente. 

92 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 
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. 

GALLO KG 10.560 R$ 0,69 R$ 7.286,40 Vitória/ES 

100 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. 

GLOBO LITRO 3.960 R$ 3,41 R$ 13.503,60 São Mateus/ES 

209 Azeite de oliva, puro, com acidez 
máxima de 1%. 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 e quantidade do produto. 
Lata com 500 a 1000 ml. 
Validade: No mínimo de 12 (doze) 
meses a partir da data de 
entrega. 

OLIVENZA LITRO 900 R$ 13,29 R$ 11.961,00 Alegre/ES 

210 Azeitona Verde sem caroço, 
inteira, tamanho médio, 

ALIMENKO KG 360 R$ 14,79 R$ 5.324,40 Alegre/ES 
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conservadas em água e sal, de 
coloração verde escuro, sem 
manchas e ausência de turbidez 
na salmoura. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados e identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Balde 2 a 
4 kg. Validade: No mínimo de 12 
(doze) meses a partir da data de 
entrega. 

211 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. 

CAPIXABINH
A 

KG 3.600 R$ 5,37 R$ 19.332,00 Alegre/ES 

215 Biscoito doce, sem recheio, tipo 
maisena, a base de farinha de 
trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar e amido de 
milho. Deve ser isento de material 
terroso, parasitas, entre outras 
características que permitam a 
manutenção de um bom estado 
de conservação do mesmo. 
Embalagem com 400 a 1000 g, 
hermeticamente vedada e 
resistente, contendo 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número do lote, data de 
fabricação, quantidade do produto 
e atender as especificações 
técnicas da ANVISA. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

ALCOBAÇA KG 360 R$ 10,00 R$ 3.600,00 Alegre/ES 

216 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 
herméticamente e limpo. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 

CAFÉ GRÃO 
FORTE 

KG 120 R$ 12,67 R$ 1.520,40 Alegre/ES 
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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: vácuo de 
250 a 500 g. 

230 Doce de amendoim, tipo paçoca. 
Cada paçoca contendo no mínimo 
18 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. 

MORENINHA 
DO RIO 

KG 1.296 R$ 11,30 R$ 14.644,80 Alegre/ES 

231 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. 

MORENINHA 
DO RIO 

KG 1.224 R$ 12,95 R$ 15.850,80 Alegre/ES 

239 Ervilha em grãos, seca partida 
Tipo 1, constituída de no mínimo 
95% de grãos na cor 
característica da variedade 
correspondente, de tamanhos e 
formatos naturais, maduros, 
limpos e secos. O produto não 
poderá apresentar mais que 15% 
de umidade e 0,5% de 
substâncias não comestíveis, 
Grãos sem avaria, sem impurezas 
ou corpo estranho ao produto. 
Embalados em sacos plásticos 
transparentes, resistentes, limpos, 
não violados e reembalados em 
fardos plásticos.O produto deverá 
ser rotulado de acordo com o 
cereal de origem e classificação. 
Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Pacotes de 500 a 
1000 g. Validade: No mínimo de 3 
(três) meses a partir da data de 
entrega. 

PEREIRA KG 720 R$ 6,88 R$ 4.953,60 Alegre/ES 

243 Farinha de milho, tipo fubá. 
Produto obtido através da 
moagem do grão de milho, 

DORICO KG 1.440 R$ 1,22 R$ 1.756,80 Alegre/ES 
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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 
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. 

248 Feijão Carioquinha, 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. 

BOM FEIJÃO KG 7.200 R$ 2,44 R$ 17.568,00 Alegre/ES 

249 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 

FLOR DO 
PARANÁ 

KG 8.640 R$ 3,37 R$ 29.116,80 Alegre/ES 
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secundária, exceto quando a 
embalagem secundária for 
transparente. 

259 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 720 R$ 9,79 R$ 7.048,80 Alegre/ES 

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

DORICO KG 480 R$ 1,18 R$ 566,40 Alegre/ES 

292 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 
declaração dos antiumectantes 
adicionados. Registro no 
Ministério da Agricultura. 

GALLO KG 2.160 R$ 1,28 R$ 2.764,80 Alegre/ES 
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Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Validade: No mínimo 
de 24 (vinte e quatro) meses a 
partir da data de entrega. 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 529.527,84  

 
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                         JOSÉ LUIZ SANT’ANA DE OLIVEIRA 

         REITOR DA UFES                          REPRESENTANTE DA REGISTRADA 

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


