PEDIDO DE
COTAÇÃO
DATA EXPEDIÇÃO

31/05/2017

UNIDADE REQUISITANTE

Processo Nº

ABHA - Associação Multissetorial de Usuários de Recursos
Hídricos de Bacias Hidrográficas

012/2017

A DIRETORIA EXECUTIVA DA ABHA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/IGAM Nº 1.044, DE 30/10/09 E,
SUPLETIVAMENTE, DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21/06/93, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONVIDA V.S.ª PARA PARTICIPAR
DO PROCESSO SELETIVO Nº 012/2017 - MODALIDADE PEDIDO DE COTAÇÃO / TIPO MENOR PREÇO, QUE SERÁ REALIZADO NA
SEDE DA ASSOCIAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JAIME GOMES, 741 - CENTRO, EM ARAGUARI - MG (FONE: 34 3241-4849).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.abhaaraguari.org.br

E-MAIL: abha@cbharaguari.com.br

CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

 A proposta deverá ser formalizada com os dados completos do proponente (nome completo, endereço), 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, até a data limite de 10 de junho de 2017.
 Comprovante de inscrição e de regularidade cadastral perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
 Certidão Negativa de Débitos (Federal, Estadual e Municipal), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Prova de
Regularidade com o INSS e FGTS.
 As propostas poderão ser encaminhadas por email desde que assegurada a veracidade dos documentos digitalizados ou
emitidos via internet;
 A empresa vencedora deverá enviar a documentação original para formalização do contrato.

ITEM

01

Cardápio

ESPECIFICAÇÕES
MARCA

QUANTIDADE

Fornecimento de Coffee Break, para atender as demandas da ABHA e do
CBH Araguari, durante o período de junho a dezembro de 2017, conforme
planilha/relação em anexo.

Cardápio sugerido em relação em anexo.

Obs: Entrega no local do evento. Caso tenha taxa de entrega, peço que inclua no orçamento. Peço que a
entrega do Coffe seja 30 minutos antes do previsto para início da reunião.

ORIGIAL ASSINADO
Jéssica Mirian Toledo Ribeiro
Auxiliar Administrativo

DECLARAMOS TER RECEBIDO CÓPIA DO PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ACIMA
ESPECIFICADOS.
______________________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE

PEDIDO DE
ORÇAMENTO

Araguari - MG, 31 de maio de 2017.
Solicitamos dessa empresa a confecção de orçamento para a aquisição dos produtos
discriminados abaixo.

Reuniões

Quantide
de
Reuniões

Assembleia
Ordinária –
ABHA

4

Assembleia
Ordinária –
CBH Araguari

2

Reunião
Conselho
Fiscal - ABHA

3

Reunião
Conselho de
Administração ABHA

6

Especificação
(Fornecimento de coffee break)
Para cada reunião

Data

Nº
pessoas
por evento

A definir

1 Coffee break
para manhã ou
tarde

20
pessoas

A definir

1 coffee break
Manhã ou
Tarde

40
pessoas

A definir

1 coffee break
Manhã ou
Tarde

6
pessoas

A definir

1 coffee break
Manhã ou
Tarde

20
pessoas

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);
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);

Bebidas para as reuniões:
- 2 opções de sucos;
- 2 opções de refrigerantes (diet/zero e normal);
Observações para reuniões do CBH Araguari:
Fonecimento de café (com e sem açúcar) e água;
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 nos locais ainda a serem definidos.
O contrato a ser celebrado será por um período de 06 (seis) meses. 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
Jéssica Mirian Toledo Ribeiro
Auxiliar Administrativo

