
Confederação Brasileira de Boxe/SP
Termo de Homologação de Processo Licitatório

Pregão Eletrônico No 00007/2022

A Autoridade Competente da(o) Confederação Brasileira de Boxe/SP, sr.(a) Marcos Candido de Brito, no uso das atribuições legais, 
conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica 
das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 00007/2022, cujo objeto 
trata da aquisição O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
fornecimento de refeições consistentes em café da manhã, almoço, lache e jantar, em sistema de Prato Comercial ou Prato Feito 
acompanhados de 1 refrigerante em lata 350 ml ou 1 garrafa 500ml de água mineral ou 1 copo 300ml suco de frutas, em 
estabelecimento do licitante restaurante, para um público estimado variável entre 10 até 32 pessoas diariamente por período de 
refeição café da manhã, almoço, lache ou jantar, conforme descrito no presente EDITAL e em seus Anexos para atender os atletas, 
funcionários, colaboradores e convidados da licitante, de domingo à domingo, por todo o período do contrato pelo período de 12 
meses podendo ser prorrogável anualmente por mais 48 meses mediante termo aditivo ao contrato, tendoUm parâmetro de expectativa 
de 3.600 refeições em almoço, 3.600 refeições em jantares , 3.600 lanches da tarde e 3.600 cafés da manhã. e um total máximo 
de11.520 refeições em almoço, 11.520 refeições em jantares , 11.5200 cafés da manhã e 11.520 lanches da tarde . por ano de contrato, 
conforme descrito no presente EDITAL e em seus Anexos..

RESULTADO:

Lote 1: REFEIÇÕES - CAFÉ DA MANHÃ, ALOMOÇO, LANCHE E JANTAR. 
Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: MILÊNIO PÃES E DOCES LTDA EPP.
CNPJ: 03.589.725/0001-55.
Valor Global: 799.200,00.

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade
REFEIÇÕES - CAFÉ DA MANHÃ, ALOMOÇO, LANCHE E JANTAR 799.200,000000 1,00

SAO PAULO, 8 de agosto de 2022

______________________________________
ASSINATURA


