
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO FDL0003/2009 
A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR torna público o resultado da 

Dispensa de Licitação FDL 0003/2009, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal 8666/93, para a 
aquisição de:  
 
Item 

 
Qtd 

 
Unid 

 
Descrição 

Valor de Referência  
Unitário  Total 

01 01 Un Coffee break dia 25-03-2009 manhã, contendo:01 garrafa 
térmica de café com copo descartável açúcar e adoçante, 
03 garrafa de 1,5 l de água mineral, 01 pacote de biscoito 
tortinhas e 01 pacote de biscoito integral. 

R$ 20,00  R$ 20,00 

02 01 Un Coffee break dia 25-03-2009 tarde, contendo:01 garrafa 
térmica de café com copo descartável açúcar e adoçante, 
03 garrafa de 1,5 l de água mineral, 01 pacote de biscoito 
tortinhas e 01 pacote de biscoito integral 

R$ 20,00  R$ 20,00 

03 13 Un Almoços no dia 25-03-2009, buffet livre. R$ 10,00 R$ 130,00 
04 01 Un Coffee break dia 26-03-2009 manhã, contendo:01 garrafa 

térmica de café com copo descartável açúcar e adoçante, 
03 garrafa de 1,5 l de água mineral, 01 pacote de biscoito 
tortinhas e 01 pacote de biscoito integral. 

R$ 20,00  R$ 20,00 

05 01 Un Coffee break dia 26-03-2009 tarde, contendo:01 garrafa 
térmica de café com copo descartável açúcar e adoçante, 
03 garrafa de 1,5 l de água mineral, 01 pacote de biscoito 
tortinhas e 01 pacote de biscoito integral. 

R$ 20,00  R$ 20,00 

06 14 Un Almoços no dia 26-03-2009, buffet livre. R$ 10,00 R$ 140,00 
07 01 Un Coffee break dia 27-03-2009 manhã, contendo:01 garrafa 

térmica de café com copo descartável açúcar e adoçante, 
03 garrafa de 1,5 l de água mineral, 01 pacote de biscoito 
tortinhas e 01 pacote de biscoito integral. 

R$ 20,00  R$ 20,00 

08 01 Un Coffee break dia 27-03-2009 tarde, contendo:01 garrafa 
térmica de café com copo descartável açúcar e adoçante, 
03 garrafa de 1,5 l de água mineral, 01 pacote de biscoito 
tortinhas, 01 pacote de biscoito integral e 50 mini-
hambúrgueres e 50 pães de queijo. 

R$ 60,00  R$ 60,00 

09 14 Un Almoços no dia 27-03-2009, buffet livre. R$ 10,00 R$ 140,00 
Resultado: 
Item 01 – Fornecedor vencedor: Refeições Klaser Ltda , R$ 570,00 (Quinhentos e setenta reais), ordem de 
compra nº 056778; 

Com base no Art.24 Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, de acordo com Parecer da Assessoria 
Jurídica, e tendo em vista os elementos instruídos nas ata nº 33 da Comissão permanente de Licitações e 
para cumprimento fiel do objeto do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 17-13/2008, que tem 
por finalidade implementar um Núcleo Operacional do Projeto Extensão Industrial Exportadora (PEIEX), 
objetivando a utilização de tecnicas e metodos voltados à modernização e capacitação empresarial, por 
meio de inovação técnicas, gerenciais e tecnológicas. 

 
 

Novo Hamburgo, 24 de Março  de 2009 
 
 

ALEXANDRE ZENI 
Pro Reitor de Planejamento e Administração 

 
Publicado e afixado no Mural de Licitações em 24 de Março de 2009. 


