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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 280/2018

Processo n° 23005.003532/2018-91
Pregão Eletrônico n° 56/2018

1.

No dia 20 de Agosto de 2018, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE

DOURADOS - UFGD, com endereço na rua João Rosa Góes, 1761, em Dourados/MS,
inscrita no CNPJ sob o ri° 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 Eetrônico tf 56/2018, RESOLVE registrar o preço
ofertado pela empresa BEZERRA & MikRQUES LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ de ri°
21.959 582/0001-08, conforme quadro abaixo:
Ordem

•

1

'Especificação (nome, tipo,
embalagem etc.)
contendo,
no
ALMOÇO,
seguintes
mínimo,
os
ingredientes: BEBIDAS - 02
(dois) tipos de refrigerantes
normais tradicionais - lata de 350
tipos de
ml; 02 (dois)
refrigerantes normal e diet ou
light (deverão ser marcas
conhecidas e conceituadas, tais
Guaraná
Coca-Cola,
como,
Antártica, entre outros) - lata de
350 ml; 02 (dois) tipos de suco
(elaborados com frutas frescas e
maduras ou sucos concentrados
de boa qualidade) - copo de 300
ml. O fornecedor deve ter à
disposição todas as opções
mencionadas. Cada refeição dará
direito à escolha de uma única
bebida. COMIDAS - 02 (dois)
tipos de arroz, sendo um branco
tradicional; 02 (dois) tipos de
carne, sendo uma vermelha; 02
(dois) tipos de massas; 02 (dois)
(salada
de
saladas
tipos
americana, salada russa, salada
mista, entre outras); outros tipos
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de acompanhamentos, tais corno,
batatas, purês, entre outros.
SOBREMESAS - 02 (dois)
tipos de sobremesas variadas. O
serviço de buffet será do tipo
americano (self-service).

Este registro de preços tem vigência de 12 meses a contar da data de sua
assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o último. As especificações técnicas constantes no processo administrativo UFGD n"
23005.003532/2018-91, 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 representantes
legais da Universidade Federal da Grande Dourados, dos órgãos participantes e dos
fornecedores indicados acima.

Dourados/MS, 20 de Agosto de 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Paulo Roberto Batista
Coordenador de Compras
S LTDA-ME
BEZERRA 4C4., e
DOUGLAS SANCHES BEZERRA
RG.: 001135089
CPF: 991.223.321-20
Representante Legal
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&menearia, salada r.trsl, salada I
mista, entre outras); outros apus
de acompanhamentos, tais Corno,
, batatas, ture4, ertre ot tros,
SOBREMESAS - 02 (dois)
1 tipos de scbrennesas variadas. O
serviço de buffet será do tipo
amcnuno (self-serviee., ou à la
licartc

Este registro de preçcs tem vigência de 12 meses a contar da data de sua
ass.natura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o último. As especificações técnicas constantes no processo administrativo UFGD n"
23005.003532/2018-91, assim corno as normas e regras previstas no Edital. todas de

conhecimento Ja empresaifomecedc-, integram esta ata da registro de preços,
independentemente de transuiçào.
A presente Ata, após lida e achaca conforrre, é assinada pelos rep:csentantes
legais da Universidade Federal da Grande Dourados, dos órgãos participantes e dos
fornecedores indicados acima.

Doando/MS, 20 de Agosto de 2018,
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