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A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, Instituição Federal de Ensino Superior, de natureza 
autárquica, criada pela Lei n.º 3.868 de 30/01/1961 e reestruturada pelo Decreto n.º 63.577 de 08/11/1968, 
situada à Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO, no Bairro 
de Goiabeiras, Vitória, ES, CEP 29.075-910, doravante denominada UFES, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, nº 03/2021, 
publicada no Diário Oficial de 01 de junho de 2021, processo administrativo n.º 23068.035345/2020-57, 
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 
7.892 de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Registro de preços para eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios, pelo período de 10 (dez) meses, 

para atender às necessidades dos Restaurantes da Universidade Federal do Espírito Santo dos campi 
de Goiabeiras e de Maruípe, de Alegre-ES e de Jerônimo Monteiro-ES e de São Mateus-ES, conforme 
especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

PREMIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ : 97.530.106/0001-39  

Endereço: Rua Bernardo Vargas, 36 – Rive – Alegre – ES / CEP: 29.338-000 
E-mail: premiumcereais@hotmail.com; (28) 3552 8001 

Representante legal: Sr. João Gamba, portador da Carteira de Identidade nº 528.120-ES SSP e CPF nº 
719.064.367-20 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

MARCA 

QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

LOCAL DA 
ENTREGA 

(MUNICÍPIO/ 
ESTADO) 

M
ÍN

IM
A

 

M
Á

X
IM

A
 

T
O

T
A

L
 

2 

Farinha de trigo, tipo 1, 
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. 
Embalagem: pacotes 
plásticos, contendo 1 kg. 
Fardos de 10 kg. Ver 
observações sobre 
embalagem. Validade: No 
mínimo de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. 

K
g

 

 T
IA

 O
F

É
L

IA
 

20 100 500 4,59 2.295,00 Vitória/ES 

Este documento foi assinado digitalmente por JEFERSON PIZETTA NICOLI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215152?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARISA TIETZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215199?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/217003?tipoArquivo=O

JOAO 
GAMBA:71906
436720

Assinado de forma digital 
por JOAO 
GAMBA:71906436720 
Dados: 2021.06.22 
08:39:24 -03'00'
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PREMIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ : 97.530.106/0001-39  

Endereço: Rua Bernardo Vargas, 36 – Rive – Alegre – ES / CEP: 29.338-000 
E-mail: premiumcereais@hotmail.com; (28) 3552 8001 

Representante legal: Sr. João Gamba, portador da Carteira de Identidade nº 528.120-ES SSP e CPF nº 
719.064.367-20 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

MARCA 

QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

LOCAL DA 
ENTREGA 

(MUNICÍPIO/ 
ESTADO) 

M
ÍN

IM
A

 

M
Á

X
IM

A
 

T
O

T
A

L
 

3 

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: pote plástico 
de 250g. Ver observações 
sobre embalagem. 
Validade: No mínimo de 4 
(quatro) meses a partir da 
data de entrega. 

K
G

 

R
O

Y
A

L
 

3 6 30 25,88 776,40 Vitória/ES 

4 

Leite de vaca, UHT, 
integral. Sem adulterações, 
com mínimo de 3% de 
gordura ou teor original, 
líquido, cor branca, odor e 
sabor característicos, 
acondicionado em 
embalagem longa vida 
UHT/ UAT (ultra alta 
temperatura). A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informação nutricional, 
número de lote, data de 
validade, quantidade do 
produto, número do registro 
no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção. 
Embalagem: tetrapak, 
contendo 1 L. Ver 
observações sobre 
embalagem. Validade: No 
mínimo de 2 (dois) meses a 
partir da data de entrega. 

C
A

IX
A

 D
E

 1
 L

IT
R

O
 

S
E

L
IT

A
 

20 500 4.000 4,02 16.080,00 Vitória/ES 

Este documento foi assinado digitalmente por JEFERSON PIZETTA NICOLI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215152?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARISA TIETZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215199?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/217003?tipoArquivo=O

JOAO 
GAMBA:71906
436720

Assinado de forma 
digital por JOAO 
GAMBA:71906436720 
Dados: 2021.06.22 
08:39:56 -03'00'
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PREMIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ : 97.530.106/0001-39  

Endereço: Rua Bernardo Vargas, 36 – Rive – Alegre – ES / CEP: 29.338-000 
E-mail: premiumcereais@hotmail.com; (28) 3552 8001 

Representante legal: Sr. João Gamba, portador da Carteira de Identidade nº 528.120-ES SSP e CPF nº 
719.064.367-20 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

MARCA 

QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

LOCAL DA 
ENTREGA 

(MUNICÍPIO/ 
ESTADO) 

M
ÍN

IM
A

 

M
Á

X
IM

A
 

T
O

T
A

L
 

12 

Sal Sachê. Sal refinado, 
iodado, constituído de 
cristais de granulação, 
uniforme, adicionado de 
antiumectante e isento de 
impurezas e umidade A 
data de validade deve estar 
presente nas embalagens 
primária e secundária. 
Embalagem primária: 
sachê individual, pesando 
de 0,8 a 1 grama. 
Embalagem secundária: 
Caixa com 100 a 2.000 
unidades. Ver observações 
sobre embalagem. 
Validade: No mínimo 12 
(meses) Meses a partir da 
data da entrega 

K
G

 

B
O

M
 S

A
B

O
R

 

20 80 500 13,05 6.525,00 Vitória/ES 

18 

Farinha de Trigo, tipo 1, 
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. 
Embalagem: pacotes 
plásticos, contendo 1 kg. 
Fardos de 10 kg. Ver 
observações sobre 
embalagem. Validade: No 
mínimo de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. 

K
G

 

T
IA

 O
F

É
L

IA
 

10 40 100 4,49 449,00 Alegre/ES 

Este documento foi assinado digitalmente por JEFERSON PIZETTA NICOLI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215152?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARISA TIETZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215199?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/217003?tipoArquivo=O

JOAO 
GAMBA:719064
36720

Assinado de forma digital 
por JOAO 
GAMBA:71906436720 
Dados: 2021.06.22 08:40:07 
-03'00'
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PREMIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ : 97.530.106/0001-39  

Endereço: Rua Bernardo Vargas, 36 – Rive – Alegre – ES / CEP: 29.338-000 
E-mail: premiumcereais@hotmail.com; (28) 3552 8001 

Representante legal: Sr. João Gamba, portador da Carteira de Identidade nº 528.120-ES SSP e CPF nº 
719.064.367-20 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

MARCA 

QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

LOCAL DA 
ENTREGA 

(MUNICÍPIO/ 
ESTADO) 

M
ÍN

IM
A

 

M
Á

X
IM

A
 

T
O

T
A

L
 

19 

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: pote plástico 
de 250g. Ver observações 
sobre embalagem. 
Validade: No mínimo de 4 
(quatro) meses a partir da 
data de entrega. 

K
G

 

R
O

Y
A

L
 

1 2 5 24,89 124,45 Alegre/ES 

20 

Leite de vaca, UHT, 
integral. sem adulterações, 
com mínimo de 3% de 
gordura ou teor original, 
líquido, cor branca, odor e 
sabor característicos, 
acondicionado em 
embalagem longa vida 
UHT/ UAT (ultra alta 
temperatura). A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informação nutricional, 
número de lote, data de 
validade, quantidade do 
produto, número do registro 
no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção. 
Embalagem: tetrapak, 
contendo 1 L. Ver 
observações sobre 
embalagem. Validade: No 
mínimo de 2 (dois) meses a 
partir da data de entrega. 

C
A

IX
A

 D
E

 1
 L

IT
R

O
 

S
E

L
IT

A
 

36 240 2.350 3,89 9.141,50 Alegre/ES 

Este documento foi assinado digitalmente por JEFERSON PIZETTA NICOLI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215152?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARISA TIETZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215199?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/217003?tipoArquivo=O

JOAO 
GAMBA:719
06436720

Assinado de forma 
digital por JOAO 
GAMBA:71906436720 
Dados: 2021.06.22 
08:40:21 -03'00'
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PREMIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ : 97.530.106/0001-39  

Endereço: Rua Bernardo Vargas, 36 – Rive – Alegre – ES / CEP: 29.338-000 
E-mail: premiumcereais@hotmail.com; (28) 3552 8001 

Representante legal: Sr. João Gamba, portador da Carteira de Identidade nº 528.120-ES SSP e CPF nº 
719.064.367-20 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

MARCA 

QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

LOCAL DA 
ENTREGA 

(MUNICÍPIO/ 
ESTADO) 

M
ÍN

IM
A

 

M
Á

X
IM

A
 

T
O

T
A

L
 

30 

Sal Sachê. Sal refinado, 
iodado, constituído de 
cristais de granulação, 
uniforme, adicionado de 
antiumectante e isento de 
impurezas e umidade A 
data de validade deve estar 
presente nas embalagens 
primária e secundária. 
Embalagem primária: 
sachê individual, pesando 
de 0,8 a 1 grama. 
Embalagem secundária: 
Caixa com 100 a 2.000 
unidades. Ver observações 
sobre embalagem. 
Validade: No mínimo 12 
(meses) Meses a partir da 
data da entrega. 

K
G

 

B
O

M
 S

A
B

O
R

 

20 200 350 13,05 4.567,50 Alegre/ES 

VALOR TOTAL (R$) = 39.958,85 (Trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). 

 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE 

3.1. O órgão gerenciador será a UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – DIRETORIA DE 

GESTÃO DOS RESTAURANTES. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições 

e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas 

por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, 

pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o 

ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da 

utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato de Gestão do Ministério 

da Economia. 

4.1.2. Enquanto não divulgado o ato estabelecido no subitem anterior, a aceitação pelo órgão 

gerenciador, em relação aos ganhos de eficiência, viabilidade e economicidade, será submetida 

aos princípios da economicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

impessoalidade e do interesse público. 

Este documento foi assinado digitalmente por JEFERSON PIZETTA NICOLI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215152?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARISA TIETZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215199?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/217003?tipoArquivo=O

JOAO 
GAMBA:719064
36720

Assinado de forma digital 
por JOAO 
GAMBA:71906436720 
Dados: 2021.06.22 08:40:38 
-03'00'
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4.1.3. O estudo de que trata este item, após aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no 

Portal de Compras do Governo Federal, quando disponível tal ferramenta e na página do 

Restaurante Universitário. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a CINQUENTA por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao DOBRO do quantitativo de cada 

item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente 

autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores 

das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à 

aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU 

nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo 

órgão não participante. 

 

5. CADASTRO DE RESERVA 

5.1. A relação dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto 

n. 7.892, de 2014, conforme quadro abaixo: 
 

ITEM CLASSIFICAÇÃO CPF/CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL 

Sem formação de Cadastro de Reserva. 

 
5.2. Não havendo interessados, o quadro acima será mantido sem preenchimento. 
 

6. VALIDADE DA ATA 

 

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, até o dia ____/____/_______, a partir 

de sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 
 

Este documento foi assinado digitalmente por JEFERSON PIZETTA NICOLI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215152?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARISA TIETZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215199?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/217003?tipoArquivo=O

JOAO 
GAMBA:7190
6436720

Assinado de forma 
digital por JOAO 
GAMBA:71906436720 
Dados: 2021.06.22 
08:40:53 -03'00'

Usuario
Máquina de escrever
30   04   2022
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7. REVISÃO E CANCELAMENTO 

7.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

7.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 

no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as 

negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

7.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 

a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores 

praticados pelo mercado. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 

o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

7.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

7.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.7.1, 7.7.2 e 7.7.4 será formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor. 
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8. DAS PENALIDADES 

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no 

Edital. 

8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas 

hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no 

qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 

Decreto nº 7.892/2013). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 

20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento 

do registro do fornecedor. 

 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7892/13. 

9.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar 

os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata 

de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

  

Este documento foi assinado digitalmente por JEFERSON PIZETTA NICOLI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215152?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARISA TIETZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/215199?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/217003?tipoArquivo=O

JOAO 
GAMBA:71906436
720

Assinado de forma digital por 
JOAO GAMBA:71906436720 
Dados: 2021.06.22 08:41:19 
-03'00'



 
  

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA 

DIRETORIA DE GESTÃO DOS RESTAURANTES 

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

PROCESSO Nº 23068.035345/2020-57 

 

Página 9 de 9 

 

 
 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 1 (uma) via de igual teor, que, depois 

de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes, se houver. 

 

Vitória/ES, _______ de _______________ de 2021. 

 
  

_______________________________________ 
  

________________________________________ 
 

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO/UFES 
  

REPRESENTANTE DA REGISTRADA 

 
 
 
 

CARIMBO 
 

  
 
 
 

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ 
 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS:  

NOME: NOME: 

RG: RG: 

CPF: CPF: 
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