PEDIDO DE ORÇAMENTO

Araguari - MG, 10 de janeiro de 2017.
Solicitamos dessa empresa a confecção de orçamento para a aquisição dos produtos
discriminados abaixo.

Data

Especificação
(Fornecimento de coffee break)

Nº
pessoas
por
evento

09/02/2017

1 coffee break
Manhã ou Tarde

40
pessoas

06/04/2017

1 coffee break
Manhã ou Tarde

40
pessoas

08/06/2017

1 coffee break
Manhã ou Tarde

40
pessoas

03/08/2017

1 coffee break
Manhã ou Tarde

40
pessoas

05/10/2017

1 coffee break
Manhã ou Tarde

40
pessoas

07/12/2017

1 coffee break
Manhã ou Tarde

40
pessoas

A definir

2 coffee break
Manhã e Tarde

25
pessoas

A definir

2 coffee break
Manhã e Tarde

25
pessoas

A definir

2 dias – 4 coffee break
Manhã e Tarde

100
pessoas

Reuniões
1ª Assembleia
Ordinária –
CBH Araguari
2ª Assembleia
Ordinária –
CBH Araguari
3ª Assembleia
Ordinária –
CBH Araguari
4ª Assembleia
Ordinária –
CBH Araguari
5ª Assembleia
Ordinária –
CBH Araguari
6ª Assembleia
Ordinária –
CBH Araguari
Reunião
Câmara
Técnica
Reunião
Câmara
Técnica
Evento

Valor por
pessoa
(R$)

Valor Total dos Serviços

Valor
total
(R$)

R$

Lanche para reuniões matutinas:
- 2 opções de quitandas doces (bolo, rosca húngara, croissant doce, etc.);
- 2 opções de quitanda de sal (pão de queijo, biscoito de queijo, etc.);
- 1 opção de salgado assado (enroladinho, mini pizza, empada, esfirra, folhados, etc.);
- 1 opção de mini sanduíche (pão de batata ou de forma, com recheio de patê de frango ou
peito de peru e queijo prato);
- 2 opções de sucos;
- 2 opções de refrigerantes (diet/zero e normal);
- Café (com e sem açúcar);

- Água.
Lanche para reuniões vespertinas:
- 1 opção de quitanda doce (bolo, rosca húngara, croissant de queijo com goiaba, etc.);
- 2 opções de quitanda de sal (pão de queijo, biscoito de queijo, croissant de frango, etc.);
- 1 opção de salgado assado (enroladinho, mini pizza, empada, esfirra, folhados de bacon com
abacaxi, etc);
- 1 opção de salgado frito (coxinha, mini pastel, rissole, etc.);
- 1 opção de mini sanduíche (pão de batata ou de forma, com recheio de patê de frango ou
peito de peru e queijo prato);
- 2 opções de sucos;
- 2 opções de refrigerantes (diet/zero e normal);
- Café (com e sem açúcar);
- Água.
Lanche para eventos:
- 2 opção de quitanda doce (bolo, rosca húngara, croissant de queijo com goiaba, etc.);
- 2 opções de quitanda de sal (pão de queijo, biscoito de queijo, croissant de frango, etc.);
- 2 opções de salgados assados (enroladinho, mini pizza, empada, esfirra, folhados de bacon
com abacaxi, etc);
- 2 opções de salgados fritos (coxinha, mini pastel, rissole, quibe, etc.);
- 1 opção de mini sanduíche (pão de batata ou de forma, com recheio de patê de frango ou
peito de peru e queijo prato);
- 3 opções de sucos;
- 2 opções de refrigerantes (diet/zero e normal);
- Café (com e sem açúcar);
- Água.
Observações:
Deverá ser considerado os custos com o fornecimento de jarras de vidro, guardanapos, copos
descartáveis, mexedores, sachê de açúcar e adoçante e forração para as mesas.
Poderá haver necessidade de disponibilização de mesas e cadeiras para o fornecimento do
coffee break.
Gastos com entrega deverão estar previstos no orçamento, considerando que o serviço deverá
ser prestado no município de Uberlândia/MG em locais ainda a serem definidos.

O contrato a ser celebrado será por um período de 01 (um) ano. Os produtos deverão ser
entregues mediante solicitação da Contratante.
Poderá surgir novas demandas além das supracitadas, conforme negociação entre as partes,
com base nos preços estabelecidos por pessoa.
É importante assegurar que existe apenas expectativa de demanda, não se configurando
compromisso na aquisição dos serviços/produtos contratados.
Para a contratação do serviço, exige-se Proposta Comercial em papel timbrado da empresa
com todas as condições descritas (condições de venda, prazo de entrega e validade do
orçamento) e assinada pelo responsável, com data e carimbo do CNPJ.
Exigir-se-á, ainda, comprovação de regularidade fiscal (Certidão Negativa de Débito - Federal,
Trabalhista, Estadual e Municipal), além de regularidade junto ao FGTS.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO
OLÍVIA DIAS RODRIGUES ALVES
Secretária

