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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2018

Processo n° 23005.005238/2017-33
Pregão Eletrônico n° 06/2018

1.

NO

dia 21 de dezembro de 2017, a 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 alterações posteriores, em
face da classificação da proposta no Pregão Eletrônico n° 06/2018, RESOLVE registrar o
preço ofertado pela empresa fornecedora JURANDIR BERGHETTI - ME, inscrita sob o
CNPJ de n° 24.696.106/0001-30, conforme quadro abaixo:
Item

1

Especificação

Un id.

Porcos Brancos Vivos — suínos com
peso médio de 10 kg (9-12 kg), criado
na ração, para utilização em aulas
praticas de técnica cirúrgica, sendo
Unidade
higienizados previamente e em jejum
por no mínimo 24 (vinte e quatro) horas,
em perfeito estado de saúde e com
orelhas em bom estado de conservação.

Qtd.

Valor Unitário
Registrado

190

R$185,00

Este registro de preços tem vigência de 12 meses a contar da data de sua
assinatura, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o último. As especificações técnicas constantes no processo administrativo UFGD n°
23005.005238/2017-33, assim como as normas e regras previstas no Edital, todas de
conhecimento da empresa/fornecedor, integram esta ata de registro de preços,
independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos represe

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

legais da Universidade Federal da Grande Dourados, dos órgãos participantes e dos
fornecedores indicados acima.
Dourados/MS, 28 de fevereiro de 2018.
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