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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 0780/2019
Em decorrência do processo de contratação via Licitação que nos é apresentado
neste ato:

•

HOMOLOGAMOS o resultado do processo de licitação visando a Concessão

onerosa de área situada na Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil e destinada a
exploração de serviços de alimentação coletiva, com todas as etapas de produção e
distribuição de refeições, bem como de serviços de lanchonete, assegurando uma
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas à comunidade
acadêmica da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) e
Universidade

Estadual

do

Oeste

do

Paraná

(UNIOESTE),

assim

como

para

colaboradores do PTI, servidores, acadêmicos de outras instituições, estagiários,
bolsistas, funcionários de empresas incubadas e visitantes. , por estarem preenchidos
os requisitos legais vigentes.

•

Convocamos a proponente vencedora para assinar o respectivo Contrato, de

acordo com o disposto no Edital nº. 0085/2019.

Proponente
SAMPA
FOODS
LTDA - ME

GASTRONOMIA

CNPJ

Lotes

Valor Total

10.853.087/0001-01

01

R$ 100.080,00

Foz do Iguaçu, 12 de Setembro de 2019

(Assinado Digitalmente)
Flaviano da Costa Masnik
Diretor Administrativo-Financeiro

(Assinado Digitalmente)
Eduardo Castanheira Garrido Alves
Diretor Superintendente
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