Disponibilização: quarta-feira, 28 de novembro de 2018

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo

A matéria ora sob análise não possui conteúdo jurídico a ser
enfrentado, uma vez que se veriﬁcou um problema de ordem
técnica, ocasionado única e exclusivamente pela limitação do
sistema Comprasnet, ao não permitir a alteração da IRP (Intenção
de Registro de Ata) n° 009/2018, conforme se veriﬁca de ﬂ. 516.
Desta forma, corroboro a sugestão da CPL para, determinar
o cancelamento do Pregão Eletrônico nº 039/2018, a ﬁm de que
se possa dar o início ao certame na forma disposta por esta
Administração, entretanto com nova numeração.
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À Comissão Permanente de Licitação para providências
subsequentes.
Manaus, 26 de novembro de 2018.
Desembargador Yedo Simões de Oliveira
Presidente TJ/AM

EXTRATOS DE ATAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2018 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2018 – TJAM
Processo Administrativo nº 2258/2018.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 067/2018.
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de BUFFET, a ﬁm de atender ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pelo período 12 (doze) meses, conforme as informações previstas no presente edital

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO POR
PESSOA (R$)

UNID
(PESSOA)

2.350

R$ 28,34

UNID
(PESSOA)

1.600

R$ 28,25

UNID
(PESSOA)

2.750

R$ 21,00

Serviços de Coquetel para evento de no mínimo
20 pessoas:

1

– Água com e sem gás;
– Água saborizada (2 sabores);
– Café puro e com leite e chocolate quente;
– Refrigerantes normal e light;
– Salgados (assados e fritos);
– Tábua de frios;
– Pães diversos;
– Pastas;
– Pratos quentes (2 opções)
– Tortas Salgadas;
– Frutas fatiadas (3 tipos);
– Doces Variados;
– Doces ﬁnos e tortas geladas;
– Sucos (3 sabores);
OBS: Fornecer louças, mesas, toalhas e 1 garçom
para cada 10 pessoas.
Serviços de Coﬀee Break para evento de no
mínimo 20 pessoas:

2

– Café puro e com leite;
– Chocolate quente;
– Sanduíche Natural;
– Salgados assados/Diversos;
– Mini bisnaguinha de leite com frios variados;
– Bolos ( 2 tipos);
– Sucos 2 (dois) sabores;
– Água saborizada ( 2 sabores);
OBS: Fornecer louças, mesas, toalhas e 1 garçom
para cada 10 pessoas.

Serviços de Lanche Rápido para evento de no
mínimo 20 pessoas

3

– Sanduíche ou salgadinhos (fritos e assados);
– Café puro e com leite; ou Suco 1 (um) sabor; ou
Chocolate quente;
– Água com e sem gás;
– Água saborizada (2 sabores);
Obs: Fornecer louças, mesas, toalhas e 1 garçom
para cada 10 pessoas
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Serviços de Lanche rápido para evento de no
mínimo 20 pessoas
– Sanduíches Naturais;
– Salgados assados;
– Mini bisnaguinha de leite com frios variados;
– Café puro e com leite; ou Suco 1
(um) sabor ; ou Chocolate quente.

Manaus, Ano XI - Edição 2512

UNID
(PESSOA)

1.500

R$ 21,00

UNID
(PESSOA)

3.000

R$ 17,00

UNID
(PESSOA)

350

R$ 28,40

8

OBS: Fornecer louças, mesas, toalhas e 1 garçom
para cada 10 pessoas.
Serviços de Lanche (somente com a entrega
dos itens) para evento de no mínimo 20 pessoas
5

– Café puro e com leite;
– Biscoitos e Bolachas (Tipo: Nata; Polvilho:
Sequilhos; decorados e
etc.)

Serviço de Buﬀet Infantil para evento de no
mínimo 20 pessoas

6

– mini hamburguer
– mini hot-dog
– mini pizza
– crepes
– mini espetinhos diversos com farofa
– pipoca
– queijo quente
– geladinho
– picolé de sabores variados
– docinhos diversos
– caixinha de suco sabores variados
– caixinha de achocolatado
– água sem gás

EMPRESA: PANIFICADORA MASTER PAN LTDA
CNPJ: 13.014.296/0001-41

TELEFONE(S): (092) 3238-3388 / (092) 3238-7199

E-MAIL: paniﬁcadora.masterpan@hotmail.com
ENDEREÇO: Rua Profª Léa Alencar, Nº 25 A, Alvorada I, CEP 69043-170, Manaus-AM.
BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 5927-7

CONTA CORRENTE: 61315-0

Valor global para a Ata de Registro de Preços nº 074/2018: R$ 261.989,00 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e
nove reais). Manaus, 26 de novembro de 2018.
Desembargador Yêdo Simões de Oliveira
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

RESENHA
Resenha: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TJAM
Processo Administrativo n° 2018/13559 – Ata de Registro de Preços nº 27/2017 do Pregão Eletrônico nº 21/2017-TJAM - Registro
de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS, para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas por um período
de 12 (doze) meses. Quantidade total solicitada: 170 (cento e setenta) unidades. Fornecedor: IDJ COMERCIO E SERVIÇOS
DE FOTOCOPIAS LTDA ME (CNPJ: 13.054.752/0001-87). – GRUPO 03 – Item 36 – Quantidade total solicitada: 50 (cinquenta)
unidades. – BOTON em latão esmaltado em cores com aplicação da logomarca, com a criação da arte. Med.: 1 x 1,20 cm. Marca: IDJ,
no valor unitário de R$ 3,96 (Três reais e noventa e seis centavos). – Item 37 – Quantidade total solicitada: 20 (vinte) unidades. –
CAMISA UNIFORME - Detalhamento do item: Camisa branca, o 30, Mercerizada, com impressão ou serigraﬁa frente/verso, tamanho P,
M, G, GG. Marca: IDJ, no valor unitário de R$ 17,90 (dezessete reais e noventa centavos). – Item 39 – Quantidade total solicitada: 100
(cento) unidades. – PASTA Eventos - Detalhamento do item: Pasta. Canguru. Formato aproximado: 22 x 31 cm (fechada) e 44 x 31 cm
(aberta). Papel: Triplex 350 gramas Acabamento: laminação BOPP fosca de um lado, corte e vinco (bolsa interna para conter papéis).
Marca: IDJ, no valor unitário de R$ 3,01 (três reais e um centavo). Valor total da compra R$ 857,00 (Oitocentos e cinquenta e sete reais).
A presente adesão decorre em cumprimento ao despacho de autorização, acostado à ﬂ. 66 dos autos, assinada em 20/06/2018.
Órgão Gerenciador: Tribunal de Justiça do Amazonas
Manaus, 13 de outubro de 2018.
Desembargador Yedo Simões de Oliveira
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas
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