
 

DIRETORIA ADJUNTA ADMINISTRATIVA  
 

Rua Maceió, 307 | Nossa Senhora das Graças | 
Manaus/AM | CEP 69053 – 135  |Telefone (92) 3663-8153 | 

E-mail: compras@defensoria.am.gov.br 

 
ATA DE REGISTRO DE CONSUMO DE ATA PRÓPRIA N.º 030/2019 

PROCESSO: 024701.003741/2019-78 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (CAFÉ DA MANHÃ) PARA AS OFICINAS 

DE PARENTALIDADE REALIZADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS – DPE/AM.  

 

No décimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove às 12:30 horas, a Servidora 

Eliete Ferreira de Menezes, registrou o Consumo de Ata Própria n.º 030/2019, visando à 

contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de alimentação 

preparada (café da manhã), visando atender as Oficinas de Parentalidade, prevista para os dias 18 

de junho de 2019, 26 de julho de 2019 e 22 de agosto de 2019, a serem realizadas no Auditório da 

ESUDPAM.  

O objeto deste processo será adquirido através da Ata de Registro de Preços n.º 003/2019, oriunda 

do Pregão Eletrônico n.º 002/2019-CLDPE/AM, conforme descrito na tabela abaixo: 

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

Item 
da 
Ata 

Descrição Unid Qtde 
V. Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

1 

SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ: café; leite; capuccino; 
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 geléias; 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 

60 19,94 1.196,40 

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, 14 de junho de 2019. 

 

 

Eliete Ferreira de Menezes 
Gerente DPE-2  

 


