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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.


ITEM
OBJETO

UND

QTD.
CNPJ: 30.698.093/0001-30
REIS COMERCIO VAREJISTA
DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 03.997.385/0001-00
W V B VARGAS
CNPJ: 10.460.274/0001-17
PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI
MÉDIA
MÉDIA
Indicadores de valores utilizados
Indicadores Estatísticos
 	MAPA DE PREÇOS	
DESCRIÇÃO
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT PREÇO UNIT.
file_17.wmf
 


file_18.jpg


file_19.wmf


Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT Desvio Padrão
Coef. de Variação
Nº de Preços Utilizados
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT Café torrado e moído - Extra Forte (97222), com as seguintes características:
Acondicionamento: café em embalagem do tipo vácuo, com registro da data de validade estampadas no rótulo da embalagem;
Qualidade: a marca deve possuir Certificado no PQC – Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em  plena validade,  ou  Laudo  de  avaliação  do  café,  emitido  por
laboratório especializado, com  nota de  Qualidade Global
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mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza;
Aspecto: em pó homogêneo, torrado e moído;
Tipo de Café: Gosto predominante de café arábica, admitindo-se café conilon;
Bebida: Dura, admitindo-se Rio, isento de gosto Rio Zona.
Embalagem vácuo puro em pacotes de 500gr.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT CNPJ: 83.352.252/0001-07
L.S.DIAS
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT CNPJ: 33.174.960/0001-27
DMS COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT CNPJ: 26.969.797/0001-23
S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT Indicadores de valores utilizados
Indicadores Estatísticos
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

	SHAPE  \* MERGEFORMAT PREÇO UNIT.
file_74.wmf
 


file_75.jpg


file_76.wmf


Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Coef. de Variação
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT Café torrado em grãos (91226)
Aspecto homogêneo, isento de odores estranhos e com aroma característico, com registro da data de validade estampadas no rótulo  da  embalagem; Acondicionamento: embalagem de 1kg
Qualidade: a marca deve possuir Certificado no PQC – Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em  plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza;
Aspecto: em grão.
Tipo de Café: Gosto predominante de café arábica.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





R$	16,94
file_119.wmf
 


file_120.jpg


file_121.wmf


Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT CNPJ: 19.162.101/0001-97
ROSA MARIA SOUTO
CNPJ: 14.548.409/0001-51
FRANCISCA LAZARA DA SILVA
CNPJ: 34.275.785/0001-27
F P MENEGAFOX COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT Indicadores de valores utilizados
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

	SHAPE  \* MERGEFORMAT PREÇO UNIT.
file_167.wmf
 


file_168.jpg


file_169.wmf


Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT TOTAL
file_170.wmf
 


file_171.jpg


file_172.wmf


Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT PREÇO UNIT.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT PREÇO UNIT.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT GLOBAL
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT Desvio Padrão
Coef. de Variação
Nº de Preços Utilizados
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT Leite em pó integral (50003)
Enriquecidos com vitaminas e minerais, com teor de lipídios 26% e demais exigências de acordo Portaria n.º 369, de 04 de setembro de 1997, Ministério da Agricultura e do Abastecimento, com registro da data de  validade estampadas no rótulo da embalagem;.
Apresentação: Lata de 400g.
Validade: 365 dias.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


R$      10.260,00
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


R$      10.422,00
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0003157-79.2020.8.01.0000
Objeto: : Formação de REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando suprir as necessidades do Tribunal de Jusiça do Estado do Acre pelos próximos doze meses, conforme especificações e quantitativos contidos neste termo de referência.esta Autorização de Empenho, independente de sua transcrição.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT Açúcar cristal (50001)
Contendo no mínimo: 99,3% de sacarose e demais características contidas na Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 da ANVISA, com registro da data de validade estampadas no rótulo da embalagem.
Pacote com 1kg.
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Rio Branco, 24 de setembro de 2020
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Técnico Judiciário
Dala Maria Castelo Nogueira
Gerente de Contratação

