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COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE ADESÃO POSTERIOR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DECLARO, para os devidos fins, que a Defensoria Pública do Estado do Acre adere a Ata de Registro de Preços nº 049/2018, do Pregão Presencial para Registro de Preços nº
122/2018, referente contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar, café) para atender as necessidades da DPE/AC, nos itens e quantidades a
seguir:

ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UNID. QUANT.  P/ CONS. VALOR UNIT.  (R$) VALOR TOTAL DO REGISTRO
1 Açúcar tipo cristal, embalagem de 1 Kg. Kg 4.000 3,00 12.000,00
2 Café em pó, pacote com 250g Pacote 4.000 4,50 18.000,00
VALOR TOTAL R$ 30.000,00

FORNECEDOR:  ROBERTH & SOUSA LTDA
CNPJ: 09.019.016/0001-10
Rio Branco – Acre, 13 de março de 2019.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO
Defensora Pública-Geral do Estado do Acre

TERMO DE ADESÃO POSTERIOR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DECLARO, para os devidos fins, que a Defensoria Pública do Estado do Acre adere a Ata de Registro de Preços nº 003/2018, do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
003/2018, da Associação dos municípios do Acre - AMAC, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação preparada e coffee break, para atender as
necessidades da DPE/AC, nos itens e quantidades a seguir:

Item Descrição Unid Qtde Valor
Unit. (R$)

Valor
Total (R$)

02
Self-service fornecimento de refeição pelo sistema self-service por peso, sem restrição 
 à escolha ou à quantidade de qualquer item do cardápio, incluindo bebida não alcoólica. Kg 100 41,00 4.100,00

03

Coffee Break I (Quantitativo para até 30 pessoas)
BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) ou refrigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de
vidro.
SALGADOS – 3 unidades de no mínimo 20gr por pessoa.
- 2 tipos de salgados assados – 1 tipo de salgado frito.
Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgado a ser servido conforme cardápio abaixo:
- Esfiha de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha, trouxinha salgada diversos recheios,
coxinha de frango, risolis de carne, bolinha de queijo, croquete de frios e ou queijo, croquete de carne, kibe.
DOCES – 1 unidade de no mínimo 30 gr por pessoa.
- 1 tipo de doce
Será escolhido pelo solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo:
-Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel, mini sonho sabores diversos.
Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louças.

unid 10 R$ 698,00 R$ 6.980,00

04

Coffee Break II (Quantitativo para até 50 pessoas)
BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) ou refrigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de
vidro.
SALGADOS – 3 unidades de no mínimo 20gr por pessoa.
- 2 tipos de salgados assados – 1 tipo de salgado frito.
Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgado a ser servido conforme cardápio abaixo:
- Esfiha de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha, trouxinha salgada diversos recheios,
coxinha de frango, risolis de carne, bolinha de queijo, croquete de frios e ou queijo, croquete de carne, kibe.
DOCES – 1 unidade de no mínimo 30 gr por pessoa.
- 1 tipo de doce
Será escolhido pelo solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo:
-Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel, mini sonho sabores diversos.
Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louças.

unid 10 R$ 1.150,00 R$ 11.500,00

05

Coffee Break III (Quantitativo para até 70 pessoas)
BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) ou refrigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de
vidro.
SALGADOS – 3 unidades de no mínimo 20gr por pessoa.
- 2 tipos de salgados assados – 1 tipo de salgado frito.
Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgado a ser servido conforme cardápio abaixo:
- Esfiha de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha, trouxinha salgada diversos recheios,
coxinha de frango, risolis de carne, bolinha de queijo, croquete de frios e ou queijo, croquete de carne, kibe.
DOCES – 1 unidade de no mínimo 30 gr por pessoa.
- 1 tipo de doce
Será escolhido pelo solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo:
-Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel, mini sonho sabores diversos.
Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louças.

unid 10 R$ 1.627,00 R$ 16.270,00

Coffee Break IV (Quantitativo para até 90 pessoas)
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BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) ou refrigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de
vidro.
SALGADOS – 3 unidades de no mínimo 20gr por pessoa.
- 2 tipos de salgados assados – 1 tipo de salgado frito.
Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgado a ser servido conforme cardápio abaixo:
- Esfiha de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha, trouxinha salgada diversos recheios,
coxinha de frango, risolis de carne, bolinha de queijo, croquete de frios e ou queijo, croquete de carne, kibe.
DOCES – 1 unidade de no mínimo 30 gr por pessoa.
- 1 tipo de doce
Será escolhido pelo solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo:
-Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel, mini sonho sabores diversos.
Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louças.

Unid 10 R$ 1.986,00 R$ 19.860,00

TOTAL R$ 58.710,00
FORNECEDOR: EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 
CNPJ: 17.489.291/0003-98
Rio Branco – Acre, 13 de março de 2019.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO
Defensora Pública-Geral do Estado do  Acre
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