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ATA DE REGISTRO DE COMPRA DE ATA PRÓPRIA N° 013/2018 

PROCESSO 24101.003997/2018 – DPE/AM 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E COFFE BREAK 
PARA EVENTO DE TREINAMENTO EM SISTEMA – DPE/AM. 
 
No vigésimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 13 horas, a 
Servidora Eliete Ferreira de Menezes, registrou a Compra de Ata Própria N.º 013/2018, 
visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
fornecimento de café da manhã para evento de Oficinas de Parentalidade da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. 

O objeto deste processo será adquirido através da Ata de Registro de Preços Nº 
002/2017, oriunda do Pregão Eletrônico N.º 009/2017 – CL/DPE/AM, conforme descrito 
na tabela abaixo: 

R. M. MACHADO E CIA. LIMITADA  
CNPJ: 01.742.429/0001-17 

Item 
da 
Ata 

Descrição UNID Quant.  
Valor 

Unit. 

R$ 

Valor Total 

R$ 

1 

SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ: café; leite; 
cappuccino; chocolate; chás (2 tipos); água 
mineral; sucos de frutas naturais e frescas (3 
tipos); refrigerantes de diversos sabores, inclusive 
do tipo diet; pães de diversos tipos; manteiga; 
margarina; patês e geleias; ovos mexidos; 
sanduíches (frios e quentes) de queijo, presunto; 
misto (queijo e presunto), tucumã; sanduíche 
americano; cachorro quente de salsicha (com 
molho); bolos de diversos sabores (laranja, 
chocolate, maracujá etc.); frutas fatiadas(da 
estação); outras frutas (uva, maçã verde, maçã 
vermelha e pêssego); salada de frutas.  
Obs.: bolos, sanduíches e sucos podem ter 
variações da cozinha regional. 

Por 
pessoa 

45 17,75 798,75 

3 

SERVIÇO DE COFFEE BREAK:  salgados 
variados (fritos e de forno); mini hambúrguer, 
quiches, crepes, bolos com e sem cobertura, doces 
e tortas, tortaletes (sabores variados), cesta de 
torradas e pães variados; geléia de 
frutas, inclusive dietética; frutas frescas da 
estação; tábua de queijos e frios variados; 
requeijão; pão de queijo; pães e pastas variados; 
petit four doce e salgado. Bebidas: leite quente; 
chocolate quente; suco natural de frutas (3 
sabores); refrigerantes normais/lights; açúcar e 
adoçante. 

Por 
Pessoa 

45 18,23 820,35 
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5 

SERVIÇO DE ALMOÇO: Antepastos e Entradas: 
Mojica de peixe à escolha; caldos (ervilha, verde, 
peixe) à escolha; saladas cruas com frios e  
acompanhamentos à escolha, com molhos 
variados; palitinhos de legumes ou baby legumes; 
suflês de palmito, frango, peixe regional; tortas de 
queijo, palmito; legumes marinados (à escolha); 
patês (de queijo, ervas); mix de folhas e mix de 
legumes; legumes crocantes;  irarucu seco; farofa 
ou patinhas de caranguejo; carpaccio de carne; 
salmão; berinjela, acompanhados de molhos 
especiais (à escolha); palitos e bolinhas de queijo; 
bolinhas de peixes; tortas frias de frango, atum, 
palmito, peixe etc.; defumados de aves, carnes, 
casquinha de siri; kani; fondues; musse de pirarucu 
(ou sugestão); quiche sabores variados 
(ervas, queijos, amêndoas); canapés.  Ratos 
principais: Carnes: (suínos e bovinos): medalhão 
ao molho (à escolha); estrogonofe; filé ao molho de 
alcaparras, recheado com bacon, lombo (variações 
da casa); cubos com molho barbecue. Frango: 
empanado recheado com queijo e presunto; filé; 
estrogonofe; grelhado com legumes; molhos de 
ervas finas; defumado. 

Por 
Pessoa 

45 40,00 1800,00 

Total para os Serviços R$ 3.419,10 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ATA, 
a qual eu, Eliete Ferreira de Menezes, digitei e assino. 

 

 

Manaus, 21 de Junho de 2018. 

 

 

Eliete Ferreira de Menezes 
Gerente 

 


