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SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ACRE – SEBRAE/AC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0004/2014
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP nº. 85/13.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento, sob demanda, de serviços de alimentação, para atendimento a eventos realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, como seminários, encontros, palestras, cursos, conferências, workshops, com a
viabilização de estrutura e fornecimento de apoio, no âmbito do município de Rio Branco/AC, em conformidade com os requisitos e condições dos
ANEXOS da Ata.
VALIDADE: 12 (doze) meses, a saber, 28/01/2014 a 28/01/2015.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 28/01/2014.
ASSINAM: JOÃO BATISTA FECURY BEZERRA Diretor Superintendente do SEBRAE/AC; LUIZ CARLOS SIMÃO PAIVA Diretor de Administração
e Finanças do SEBRAE/AC; e pela empresa CELIO PEREIRA-ME, por seu Proprietário, CELIO PEREIRA.
ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-RP Nº. 0004/2014
Descrição de Alimentação, de acordo com itens descritos abaixo:
• SALADA: Tradicional (2 tipos de folhas verdes, lascas de parmesão e croutons); Salada de Frango Desado ( 2 tipos de folhas verdes, peito de
frango desado, cubos de tomate e croutons); Salada Americana (2 tipos de folhas verdes, cubos de berinjela e azeitonas pretas em rodelas); Salada Verde (alface crespa, alface lisa, espinafre, rúcula, agrião, tomate, pepino e acelga); Salada Tropical (alface, manga, agrião e bacon); Salada
Fácil (alface crespa, alface lisa, agrião, beterraba, cenoura, acelga, peito de frango desado ou atum, iogurte natural e maça aos cubos); Salada
Mista (2 tipos de folhas verdes, cenoura, beterraba, batata, palmito, tomate e ovo.), ou pratos similares.
• MOLHO PARA SALADA: Mostarda com mel ervas nas, rose, pesto, light, caesar, italiano, limão, balsâmico.
• CARNE (BRANCA E VERMELHA): Filé de peixe ao molho de ervas, lé mignon ao molho madeira com champignon, lé mignon ao molho mostarda com aspargos, lé de frango grelhado ao molho de uvas, lé de frango recheado com presunto e queijo ao molho branco, fricassé de frango ao
molho quatro queijos, lé grelhado com tomates secos ao molho de ervas nas, lé de frango ao curry com batata palha, camarões, peixes diversos.
• GUARNIÇÕES: Arroz branco, arroz com passas e amêndoas, arroz com brócolis, arroz colorido (arroz, vagem, cenoura, presunto e ovos), arroz
piamontese, risotos (de carne seca com abóbora, tomate seco com mussarela de búfala), escondidinho, arrumadinho, salpicão, batata gratinada,
purê de batatas, rondelle de espinafre e ricota ao sugo, ravióli dequeijo ao sugo, tralharim a bolonhesa com queijo parmesão, batata sauté, penne
ao molho quatro queijos, vatapá, , ou pratos similares.
• SOBREMESAS: Mini bom-bocado, mini rabanada, mini pudim, mousse (maracujá, limão, chocolate), mini tortinha (limão, morango,
chocolate),brigadeiro, torta de cheesecake com goiaba, copinho de chocolate com mousse de laranja, tapioca recheada, cocadas, banana ambada com sorvete, pudim de leite condensado, brigadeiro no copinho, caixinha de chocolate com frutas vermelhas, trufas, torta de papaya com
cassis, bolos, torta de morango com chantilly, pastel de santa clara, sorvetes diversos com caldas (de chocolate, frutas vermelhas), salada de frutas,
rapadura, rocambole, paçoca, manjar, ou pratos similares.
• BEBIDAS: Os sucos, refrigerantes e águas devem ser servidos gelados. Café, chocolate, chá e outros, devem ser servidos quentes. Com as
devidas reposições, sempre que necessário.
ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-RP Nº. 0004/2014
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ITEM

5

6

10

11

13

14

15

16

ALIMENTOS
E
BEBIDAS

DESCRIÇÃO

UND

TIPO I- Buffet completo: 2 tipos de salada, 2 tipos de
molho para salada, 1 tipo de carne vermelha, 1 tipo
Almoço/ de carne branca, 4 tipos de guarnições, 2 tipos de soCusto/pessoa
Jantar
bremesa.(Possibilidade de troca de 1 tipo de carne por
peixe) Bebidas: 2 tipos de suco de fruta, 2 tipos de refrigerante, água mineral com e sem gás, café.
TIPO II - Buffet regional
Alimentos: 2 tipos de salada ou entrada típica regional,
2 tipos de molho para salada ou acompanhamento da
Almoço/
entrada, 2 tipos de pratos principais contendo carne Custo/pessoa
Jantar
branca, vermelha, 4 tipos de guarnições, 2 tipos de sobremesa. Bebidas: 2 tipos de suco de fruta, 2 tipos de
refrigerante, água mineral com e sem gás.
TIPO I - (4 horas de duração) Alimentos: 4 tipos de petit
Buffet Permafour, sendo 2 tipos salgados e 2 tipos doces. Bebidas:
nente Custo/pessoa
Água mineral com e sem gás, café, chá tipo especiaTIPO 1
rias (verde, branco, frutas, ores, canela, preto, etc)
TIPO II - (8 horas de duração) Alimentos: 4 tipos de
Buffet Permapetit four, sendo 2 tipos salgados e 2 tipos doces. Bebinente Custo/pessoa
das: Água mineral com e sem gás, café, chá tipo espeTIPO 2
ciarias (verde, branco, frutas, ores, canela, preto, etc)
Disponibilização de garrafa de café com capacidade
para 1 litro, base e copos descartáveis. Com adoçante,
Café
Litro
açúcar e mexedores. Os copos descartáveis devem ser
os feitos de papel biodegradável ou material Isotérmico.
Alimentos: 3 tipos de salgados, podendo ser mini sanCafé da ma- duíches, pãozinho delícia, tortas, crepes, etc., 2 tipos
Custo/pessoa
nhã -TIPO 1 de bolo. Bebidas: 2 tipos de suco de fruta, água mineral
sem gás, café puro, café com leite.
Alimentos: Mini pães (mínimo 3 tipos), tábua de frios (queijo e presunto), salada de frutas ou fruta picada (mínimo 2
Café da ma- tipos), 2 tipos de bolo, mínimo 3 tipos de salgados, podenCusto/pessoa
nhã -TIPO 2 do ser mini sanduíches, pãozinho delícia, tortas, crepes,
etc.) Bebidas: 2 tipos de suco de fruta, água mineral sem
gás, café puro, café com leite, chocolate quente e iogurte.
Chocolate Disponibilização de garrafa de chocolate quente com
Litro
Quente
capacidade para 1 litro, base e xícaras de louça.

QUANT
PEDIDO
ESTIMADO
MIN.

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

500

20

R$ 72,00

R$ 36.000,00

500

20

R$ 69,00

R$ 34.500,00

2.000

20

R$ 17,00

R$ 34.000,00

2.000

20

R$ 27,00

R$ 54.000,00

500

4

R$ 12,00

R$ 6.000,00

500

20

R$ 25,00

R$ 12.500,00

500

20

R$ 28,00

R$ 14.000,00

250

2

R$ 12,00

R$ 3.000,00
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Alimentos: 4 tipos de salgados, 2 tipos de doces. BeCoffee Break
bidas: 2 tipos de suco, 2 tipos de refrigerante, água Custo/pessoa
- TIPO1
mineral com e sem gás, café puro, café com leite.
Café, água mineral, 1 tipo de suco, 01 tipo de refrigeranCoffee Break
te, pãozinho delícia ou pão de queijo, 3 tipos de biscoi- Custo/pessoa
– TIPO 2
tos nos salgados/doces (amanteigados, champagne).
Alimentos: Amendoins, castanhas, frutas secas, batatas,
Coquetel pães, torradas, 2 tipos de patê, 2 tipos de doce. Bebidas: Custo/pessoa
TIPO 1
2 tipos de refrigerante, água mineral com e sem gás.
Alimentos: 8 tipos de salgados, 1 prato quente servido
Coquetel individualmente, 3 tipos de sobremesa. Bebidas: 2 ti- Custo/pessoa
TIPO 2
pos de refrigerante, água mineral com e sem gás.
Kit alimen- Kit lanche: 01 (um) suco de caixinha 250ml, 01(uma)
tação para fruta da estação acondicionada em embalagem própria
Custo/pessoa
lanche - tipo para consumo, 01(um) sanduíche natural e 01 (um)
01
bolo ou barra de cereais em embalagem individual.
4 tipos de sucos, conforme sabores sugeridos (verde,
açaí, abacaxi, graviola, cupuaçu, laranja, acerola, tangerina, maracujá) acondicionados em jarras com tamMesa de
pa de vidro ou inox, com copos/taças de 300ml de vidro Custo/pessoa
Sucos
ou acrílico, guardanapo de papel e mesa com tampo
redondo com toalha nas cores a denir branca,marm,
marron,azul,vermelha,verde).
VALOR TOTAL

3.000

20

R$ 25,00

R$ 75.000,00

3.000

20

R$ 22,00

R$ 66.000,00

3.000

20

R$ 25,00

R$ 75.000,00

3.000

20

R$ 30,00

R$ 90.000,00

200

20

R$ 15,00

R$ 3.000,00

1.000

12

R$ 17,00

R$17.000,00

R$ 520.000,00

____________________________________________________________________________________________________________________
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO
ESTADO DO ACRE-SEBRAE/AC
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 056/2011
Partes: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado
do Acre-SEBRAE/AC e a empresa VIGIACRE VIGILÂANCIA PATRIMONIAL LTDA, representada por seu sócio proprietário MARCOS ANTÔNIO SANTOS DA SILVA.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo
de execução do contrato principal.
Da Prorrogação do Prazo de Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato nº.056/2011, celebrado entre as partes acima citada,
com início em 28 de agosto de 2013 e término em 28 de agosto de 2014.
Raticação: As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Local e Data: Rio Branco-AC, 05/07/2013.
Assinam: JOÃO BATISTA FECURY BEZERRA, Diretor Superintendente
do SEBRAE/AC; LUIZ CARLOS SIMÃO PAIVA, Diretor de Administração
e Finanças do SEBRAE/AC; e pela empresa VIGIACRE VIGILÂANCIA
PATRIMONIAL LTDA, representada por seu sócio proprietário MARCOS
ANTÔNIO SANTOS DA SILVA.
_________________________________________________________
NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA –NEVEGAÇÃO MADY
Torna público que requereu do Instituto de meio ambiente do Acre –
IMAC, a Licença Operação – LO, para atividade de Transporte Aquaviário de Produtos Perigosos (Combustíveis), NO ESTADO DO ACRE,
COM AS SEGUINTES BALSAS/TANQUES E INSCRIÇÕES: - DONA
MÔNICA – 0010199705; -ELIANA MADY – 0010185704; -MARBILA VIII
– 0010190589; IRMÃ GORETE - 0011440180 , localizado à Rio Diversos, Cruzeiro do Sul – AC.
_________________________________________________________
SILTY ENGENHARIA LTDA,
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC,
a Licença Ambiental Única -LAU, para a atividade de Depósito, localizado
TV. Lisboa, n° 132. Bairro Distrito Industrial em Rio Branco-Acre.
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