MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2018

Processo n° 23005.005586/2017-19
Pregão Eletrônico n° 11/2018

NO dia 21 de Fevereiro de 2018, a

1.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA

GRANDE DOURADOS - UFGD, com endereço na rua João Rosa Góes, 1761, em
Dourados/MS, inscrita no CNPJ sob o n° 07.775.847/0001-97, representado pelo Coordenador
de Compras, Paulo Roberto Batista, nos termos da Lei 8.666, de 1993, da Lei 10.520, de 2002,
dos Decretos 5.450/2005 e 7.892/2013, bem como suas respectivas alteraçôes posteriores, em
face da classificação da proposta no Pregão Eletrônico n° 11/2018, RESOLVE registrar o
preço ofertado pela empresa fornecedora

VIP SERVICES TURISMO EVENTOS E

NEGÓCIOS LTDA EPP, inscrita sob o. CNPJ de n° 10.676.701/0001-07, conforme quadro
abaixo:

Item

1

2

Especificação

Unid

Reserva em Hotéis Nacionais e
Internacionais.
Fornecimento
de
hospedagem
em
apartamento
individual (Categoria Luxo), com
i
Un dade
banheiro e ducha, café da manhã,
internet, boa iluminação para leitura,
escrivaninha para trabalho, frigobar,
telefone e ar condicionado.
Reserva em Hotéis Nacionais e
Internacionais.
Fornecimento
de
hospedagem em apartamento duplo
(Categoria Luxo), com banheiro e
Unidade
ducha, café da manhã, internet, boa
iluminação para leitura, escrivaninha
para trabalho, fi-igobar, telefone e ar
condicionado.

Qtd

Valor Unitário
Registrado

400

R$ 83,50

200

R$ 140,00
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