'

MINISTERIO DA EDUCAcA0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
ATA DE REGISTRO DE PREcOS n° 465/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Processo n° 23005.010041/2018-05
Pregao Eletronico n° 68/2018

A FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, corn

sede na Rua Joao Rosa GOes, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o no 07.775.847/0001-97, neste ato repres'entada pelo Coordenador de
Compras, Paulo Roberto Batista, nomeado pela Portaria n° 421 de 13 de maio de 2016,
publicada no Diario Oficial da Uniao em 16 de maio de 2016, inscrito(a) no CPF sob o n°
924.932.971-72, portador(a) da Carteira de Identidade n° 1101731 - SSP/MS, considerando o
julgamento da licitacao na modalidade de Prep:, Eletr8nico n° 68/2018, RESOLVE
registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo corn a
classificacao por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condiceies
previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteracOes, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade corn as disposicaes a seguir:
DO OBJETO

1.1.

A presente Ata tern por objeto o registro de precos para a eventual aquisicao de

materials de consumo utilizados para manutencao de bens mOveis e similares,
especificado(s) no Termo de Referenda, Anexo II do edital de Pregao n° 68/2018, que ë parte

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcricao.
DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. Os itens, os precos registrados, as especificacOes do objeto, a quantidade e as demais
condicOes ofertadas na(s) proposta(s) pelo Fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI,
inscrito no CNPJ sob n° 03.217.016/0001-49 sao as que seguem, conforme quadro a
seguir:
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TERMOSTATO COM AQUECEDOR PARA
AQUARIO 300W - fabricado em tubo de quartz°,

corn vedacao completa dos componentes eletricos.
Utilizado em actuarios de ate 300 litros. 110v.
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HEATHER UNIDADE

10

R$ 94,49

DA ATA

egistro de precos.tem vigencia de 12 meses a contar da data de sua assinatura,
End Fisico: UFGD Unidade II - Rodovia Dourados/Rahurn KM 12 Dourados — MS, CEP 79.800-000
e Correspondencia: Coordenadaria de Compras - Rua Jo5o Rosa Goes, 1761 — VI. Progresso, Dourados — MS, CEP 79.825-070
Telefone (67) 3410-2800 / E-mail: comnras(alAd.edusbr

MINISTERIO DA EDUCAcA0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
REVISA0 E CANCELAMENTO
4.1.
As condicOes e criterios referentes ao cancelamento e revisao da Ata de Registro de
Preco constam no Edital do Pregao, aplicando-se no que couber as disposicOes previstas no
Decreto 7.892/2013.
CONDICOES GERAIS
5.1. Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formacao do Cadastro de Reserva
constante
do
sistema
Comprasnet
acessivel
publ icamente
em
www.comprasgovernamentais.gov.br contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os
bens ou servicos acima pelos precos ora registrados, nos termos do inc. II e § 10 do art. 11 do
Decreto n° 7.892/2013.
As condiceies gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
5.2.
do objeto, as obrigacOes da Administracao e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condicties do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referencia, ANEXO AO EDITAL.
A ata da sessao pablica e ata de cadastro de reserva, contendo a relacao dos licitantes
5.3.
que aceitarem cotar os bens ou servicos corn precos iguais ao do licitante vencedor do
certame, formalizada atravi.'3 do cadastro de reserva, sera considerada anexa, a esta Ata de
Registro de Preps, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014;
A presente Ata, ap6s lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
5.4.
Universidade Federal da Grande Dourados, e do fornecedor indicado acima, e encaminhada
em c6pia aos demais Orgaos participantes (quando houver).
Dourados/MS

ezembro de 2018.

UNIVERSIDADE
'
CO

RPF COMERCI
Elcio Castelha
CI: 8.005.461
CPF: 032.750.798-59
Diretor

End Fisico: UFGD Unidade 11 - Rodovia Dourados/ltahum Km 12 Dourados — MS, CEP 79.800-000
End. De Correspondencia: Coordenadoria de Compras - Rua Joao Rosa G6es, 1761 — VI. Progresso, Dourados — MS, CEP 79.825-070
Telefone (67) 3410-2800 / E-mail: comoras@ufgd.cdu.br
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MINISTERIO DA EDUCAcA0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS n° 466/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Processo n° 23005.010041/2018-05
Pregao Eletronico n° 68/2018

A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, corn
sede na Rua Joao Rosa Goes, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n° 07.775.847/0001-97, neste ato representada pelo Coordenador de
Compras, Paulo Roberto Batista, nomeado pela Portaria n° 421 de 13 de maio de 2016,
publicada no Diario Oficial da Uniao em 16 de maio de 2016, inscrito(a) no CPF sob o n°
924.932.971-72, portador(a) da Carteira de Identidade n° 1101731 — SSP/MS, considerando o
julgamento da licitacao na modalidade de Pregao Eletronico n° 68/2018, RESOLVE
registrar os preps da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo corn a
classificacao por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicaes
previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteracOes, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e ern
conformidade corn as disposicoes a seguir:
DO OBJETO
1.1. A presente Ata tern por objeto o registro de preps para a eventual aquisicao de
materiais de consumo utilizados para manutencao de bens mOveis e similares,
especificado(s) no Termo de Referencia, Anexo 11 do edital de Pregao n° 68/2018, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcricao.
DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. Os itens, os precos registrados, as especificacOes do objeto, a quantidade e as demais
condicaes ofertadas na(s) proposta(s) pelo Fornecedor CLEBER SANCHES COMERCIO
DE METAIS, inscrito no CNPJ sob n° 25.147.946/0001-06 sao as que seguem, conforme
quadro a seguir:
,. ,
.tItem
2 •r, °
Especificacao
.1114rca/
trnii::
Qtd. Valor Unit

:416delo

TARUGO DE BRONZE TM 23 1" 2

redonda

25 ,40x500mm

(diametro

comprimento).
TARUGO DE BRONZE TM 23 2" —
4

redonda

50,80x500mm

comprimento).

(diametro

barra
TM
x /Termomecanica UNTDADE

3

R$ 154,35

barra
TM
x /Termomecanica UNIDADE

3

R$ 527,00

End Fisico: UFGD Unidade II - Rodovia Dourados/Itahum Km 12 Dourados — MS, CEP 79.800-000
End. De Correspondencia: Coordenadoria de Compras - Rua Jac, Rosa Goes, 1761 — VI. Progresso, Dourados — MS, CEP 79.825-070
Telefone (67) 3410-2800 / E-mail: compraseufad.edu.br

MINISTERIO DA EDUCAcA0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
VALIDADE DA ATA
3.1.
Este registro de precos tern vigencia 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
61timo.
4.

REVISAO E CANCELAMENTO

4.1.
As condicOes e criterios referentes ao cancelamento e revisdo da Ata de Registro de
Preco constam no Edital do Pregao, aplicando-se no que couber as disposicaes previstas no
Decreto 7.892/2013.
5.

CONDICOES GERAIS

Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formacao do Cadastro de Reserva
5.1.
publicamente
em
sistema
Comprasnet
acessivel
constante
do
www.comprasgovernamentais.gov.br contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os
bens ou servicos acima pelos precos ora registrados, nos termos do inc. II e § 1° do art. 11 do
Decreto n° 7.892/2013.
As condicOes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
5.2.
do objeto, as obrigacOes da Administracao e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condicOes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referencia, ANEXO AO ED1TA L.
A ata da sessao p6blica e ata de cadastro de reserva, contendo a relacOo dos licitantes
5.3.
que aceitarem cotar os bens ou servicos corn precos iguais ao do licitante vencedor do
certame, formalizada atraves do cadastro de teserva, sera considerada anexa, a esta Ata de
Registro de Precos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014;
A presente Ata, ap6s lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
5.4.
Universidade Federal da Grande Dourados, e do fornecedor indicado acima, e encaminhada
em cOpia aos demais Orgaos participantes (quando houver).
Dourados/MS, 07 de dezembro de 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PAULO ROBERTO BATISTA
COORDENADOR DE COMPRAS

CLEBER SANCHES COMERCIO DE METAIS
Daniele Ribeiro
CI:
CPF: 360.346.518-08
Diretor

End Fisico: UFGD Unidade II - odovia Dourados/I urn Km 12 Dourados — MS, CEP 79.800-000
End. De Correspondencia: Coordenadoria de Compras - Rua Joao • sa Goes, 1761 — VI. Progresso, Dourados — MS, CEP 79.825-070
Telefone (67)3410-2800 / mail: compras@ufud.edu.br

MINISTERIO DA EDUCAcA0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
ATA DE REGISTRO DE PREcOS n° 4-012018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Processo n° 23005.010041/2018-05
Pregio Eletronico n° 68/2018

A FUNDAcA0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, corn
sede na Rua Joao Rosa Goes, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n° 07.775.847/0001-97, neste ato representada pelo Coordenador de
Compras, Paulo Roberto Batista, nomeado pela Portaria no 421 de 13 de maio de 2016,
publicada no Diario Oficial da Uniao em 16 de maio de 2016, inscrito(a) no CPF sob o n°
924.932.971-72, portador(a) da Carteira de Identidade n° 1101731 — SSP/MS, considerando o
julgamento da licitacao na modalidade de Pregao Eletronico n° 68/2018, RESOLVE
registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificacao por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicties
previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteracOes, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade corn as disposicaes a seguir:

DO OBJETO
A presente Ata tern por objeto o registro de precos para a eventual aquisicao de
1.1.
materiais de consumo utilizados para manutencio de bens moveis e similares,
especificado(s) no Termo de Referencia, Anexo II do edital de Pregao n° 68/2018, que e parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

DOS PREcOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
Os itens, os precos registrados, as especificacoes do objeto, a quantidade e as demais
2.1.
condicoes ofertadas na(s) proposta(s) pelo Fornecedor DAMARIS COMERCIO DE
MATERIAIS EIRELI, inscrito no CNPJ sob n° 29.134.461/0001-39 sao as que seguem,
conforme quadro a seguir:

t

Item

Especificacio

29

CONTAINER METALICO 1200 LITROS
PARA COLETA DE LIXO - composto por corpo,
tampa e rodizios; fabricado corn chapa de no 14
(1,9mm); corn reforco no pino de pega; possui
rodizios giratorios de ferro fundido ou de aco
carbono emborrachados; pintura corn acabamento
sintetico. Dimensoes aproximadas de 160x80x90cm
(Largura x Profundidade x Altura).

End Fisico: UF
End. De Corresponde

Modelo

TND

Und.

UNIDADE

Qtd. Valor Unit

15

R$ 3.487,87

nidade II- Rodovia Dourados/Itahum Km 12 Dourados — MS, CEP 79.800-000
na de Compras - Rua Jab Rosa Goes, 1761 — VI. Progresso, Dourados — MS, CEP 79.825-070
-one (67) 3410-2800 / E-mail: comnrasQufgd.cdu.br

MINISTERIO DA EDUCAcA0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
VALIDADE DA ATA
3.1. Este registro de precos tern vigencia 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
REVISAO E CANCELAMENTO
4.1. As condicoes e criterios referentes ao cancelamento e revisao da Ata de Registro de
Preco constam no Edital do Pregao, aplicando-se no que couber as disposicOes previstas no
Decreto 7.892/2013.
CONDIcOES GERAIS
5.1. Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formacao do Cadastro de Reserva
em
publicamente
acessivel
Comprasn et
sistema
do
constante
www.comprasgovernamentais.gov.br contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os
bens ou servicos acima pelos precos ora registrados, nos termos do inc. II e § 1° do art. 11 do
Decreto n° 7.892/2013.
5.2. As condicaes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigacoes da Administracao e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condicoes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referencia, ANEXO AO EDITAL.
5.3. A ata da sessao publica e ata de cadastro de reserva, contendo a relacao dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou servicos corn precos iguais ao do licitante vencedor do
certame, formalizada atraves do cadastro de reserva, sera considerada anexa, a esta Ata de
Registro de Precos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014;
5.4. A presente Ata, apos lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Universidade Federal da Grande Dourados, e do fornecedor indicado acima, e encaminhada
em c6pia aos demais orgaos participantes (quando houver).
Dourado S, 07 de de mbro de 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL D GRANDE DOURADOS
PAULO ROBERTO BATISTA
COORDENADOR DE COMPRAS
". JUvvi9"/Ndib
BAmARIsco
•
MERCIO
DE MATERIAIS EIRELI

IMAISCOARZEMMERIO
CNN: 29.134.4611001,i-39
C3iXa Postal: 18
CEP: 89.601-974 CHAPECO - SC

Damaris Tussi Fernandes
CI: 4733276
CPF: 036.013.129-80
Diretor

End Fisico: UFGD Unidade II - Rodovia Dourados/Itahum Km 12 Dourados — MS, CEP 79.800-000
End. De Correspondencia: Coordenadoria de Compras - Rua Joao Rosa Goes, 1761 — VI. Progresso, Dourados — MS, CEP 79.825-070
Telefone (67) 3410-2800 / E-mail: comprasPufgd.edu.br

ATA DE REGISTRO DE PRECOS n° 468/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Processo no 23005.010041/2018-05
Pregio Eletronico n° 68/2018
A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS,
corn sede na Rua Joao Rosa Goes, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 07.775.847/0001-97, neste ato representada pelo
Coordenador de Compras, Paulo Roberto Batista, nomeado pela Portaria n° 421 de 13
de maio de 2016, publicada no Diario Oficial da UniAo em 16 de maio de 2016,
inscrito(a) no CPF sob o n° 924.932.971-72, portador(a) da Carteira de Identidade no
1101731 — SSP/MS, considerando o julgamento da licitacao na modalidade de Pregio
Eletronico no 68/2018, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo corn a classificacao por eta(s) alcancada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicoes previstas no edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterac5es, no
Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade coin as disposicoes a
seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tern por objeto o registro de precos para a eventual aquisicao de
1.1.
materials de consumo utilizados para manutencao de bens moveis e similares,
que é
especificado(s) no Termo de Referencia, Anexo II do edital de Pregao n° 68/2018,
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcricao.
DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATTVOS
Os itens, os precos registrados, as especificaceies do objeto, a quantidade e as
2.1.
demais conclicoes ofertadas na(s) proposta(s) pelo Fornecedor ROSENDO
sao as que
EMPREITEIRA EIRELI, inscrito no CNPJ sob n° 29.690.511/0001-64
conforme quadro a se ir:
Item

Especificacao

Marca/
Modelo

Und.

CONJUNTO LUBRIFIL DE 1/4" - filtro de
ar, regulador e lubrificador par compressor 1/4 AEFC 2000
UNIDADE
1 pol; combinacao filtro de ar + lubrificador —
Fluir
Vazao aprox. 1850 L/min; diametro de 1/4
polegada; pressao maxima de 10bar.
TARUGO DE BRONZE TM 23 1" - barra Metal
UNIDADE
x Express
(diametro
25,40x500mm
3 redonda
comprimento).
UNIVERSAL Universal UNIDADE
SECADOR
5 FILTRO

Qtd.

Valor Unit

10

R$ 89,83

4

R$ 220,17

4

R$ 6,66

3/4x1/4x3/16 100mm — corn capilar e silica;
fabricado em cobre e silica; utilizado em
sistemas de refrigeracao.
FILTRO SECADOR UNIVERSAL AR
6 CONDICIONADO - 3/8x3/8 corn 02 (duas) Universal
saidas para pressostato.
—
R134A
REFRIGERANTE
GAS
Dupon' t
7 acondicionado em bujao corn 13,6 kg.
CONTROLADOR
/
TERMOSTATO
DIGITAL DE TEMPERATURA PARA
DIVERSOS TIPOS DE APLICACAO — o
aparelho pode ser utilizado no controle de
temperaturas quentes ou frias; faixa de ajuste
8 de -50 °C a 105 °C; tensao/voltagem de Thermic
alimentacao 110VCA ou 220VCA. Possui uma
Unica tecla para manuseio. Utilizado e sistemas
de refrigeracao, fomos, producao de cervejas
(fervura ou maturacao), estufas, aquarios,
adegas, cozinhas industriais, entre outros.
TUBO CAPILAR DE COBRE 0,42mm ,
Leas
9 para freezer refrigeracao, robo corn 03 (tres)
metros.
DE Frimann
SERVICO
DE
10 VALVULA
REFRIGERACAO SCHRADER 1/4, lOmm.
REGULADOR DE PRESSAO PARA
CILINDRO DE OXIGENIO - corpo em latao
forj ado para major resistencia, 1 (um) estagio,
corn manometros de 63mm; pressao maxima
de entrada de 200 a 230 Kgficm2 e pressao
Brax
11 maxima de saida de 8 a 8,5 Kgf/cm2; pr6prio
corte,
solda,
de
processos
em
para uso
aquecimento e corn capacidade de major vazao
para mais de urn macarico de corte manual.
Conexoes de entrada conforme NBR 11725 e
saida conforme CGA E-1.
VALVULA DE SEGURANCA CORTABrax
12 FOGO - utilizada em regulador acetileno.
VALVULA SECA CORTA-CHAMA PARA Condor
13 MACARICO DE OXIGENIO (VPMO).
REGULADOR DE PRESSAO PARA
15 ARO:5Ni° — corpo em latao forjado; pressao
Brax
maxima de entrada 220 kg/cm2; pressao
maxima de saida 6 kg/cm2.
•
FITA PARA APLICACAO DE LINOLEO Dan=
19 48mm x 30mt — cor preta.

UNIDADE

4

R$ 24,30

UNIDADE

2

R$ 424,31

UNIDADE

27

R$ 103,99

UNMADE

9

R$ 8,64

UNIDADE

20

R$ 3,60

UNIDADE

1

R$ 235,68

UNIDADE

5

R$39,04

UNIDADE

5

R$ 41,90

UNIDADE

2

R$ 137,40

UNIDADE

65

-,..,
R$ 34,/ i

VAL1DADE DA ATA
3.1. Este registro de precos tern vigencia 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
Ultimo.
REVISAO E CANCELAMENTO

4.1. As condicoes e criterios referentes ao cancelamento e revisao da Ata de Registro de

Preco constam no Edital do Pregao, aplicando-se no que couber as disposiceies previstas
no Decreto 7.892/2013.

CONDICOES GERMS
5.
5.1. Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formacao do Cadastro de Reserva

acessivel publicamente em
Comprasnet —
constante do sistema
www.comprasgovernamentais.gov.br contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar
os bens ou servicos acima pelos precos ora registrados, nos termos do inc. II e § 10 do art. 11
do Decreto n° 7.892/2013.
5.2. As condicoes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigacoes da Administracao e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condiceies do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referencia, ANEXO AO EDI TAL.
5.3. A ata da sessao publica e ata de cadastro de reserva, contendo a relacAo dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou servicos corn precos iguais ao do licitante
vencedor do certame, formalizada atraves do cadastro de reserva, sera considerada anexa,
a esta Ata de Registro de Precos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014;
5.4. A presente Ata, apos lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais
da Universidade Federal da Grande Dourados, e do fornecedor indicado acima, e
encaminhada em cOpia aos demais orgaos participantes (quando houver).
Dourados/MS, 07 de dezembro de 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PAULO ROBERTO BATISTA
COORDENADOR DE COMPRAS

eataa
ROSENDO EMP

dill&

Vanilda Rosendo da Silva
CI: 507124 SSP MS
CPF: 164.397.401-72

Representante Legal

0

