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Data da Emissão: 08/02/2023 
Pedido de Cotação Emergencial N° 967/2023 

Condições de Pagamento: A prazo 30 Dias 

Frete: CIF – Frete Pago 

Prazo para recebimento das propostas: 01 (um) dia útil.  

Critérios de aceitabilidade dos preços: Preço por item (Quantidade/Und. De medida/Preço Unitário) 

Canais de Publicação: Site https://funev.org.br/compras-contratos-funev/ 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND. 

01 

Fornecimento de café da manhã, dia 13/02/2023, às 7h00, para 500 
pessoas. 
 
Toda estrutura para o Café da manhã. 
(Obs: Não haverá necessidades de cadeiras, somente a mesa para expor 
os alimentos e utensílios). 
 
- Mesa para expor os alimentos e utensílios 
- Forro para mesa 
- Bandeja Inox para expor os alimentos 
- Guardanapos 
- Prato pequeno descartável 
- Copo descartável 200ml 
- Garrafas de Café (que atenda esta quantidade de 500 pessoas) 
- Jarras para o Suco e Leite 
- Sucos (Uva e Caju) 
- Leite Integral  
- Café com açúcar 
- Café sem açúcar 
- Refrigerante (Coca-Cola e Guaraná)  
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* Conforme Solicitação n° 10943 

*Observação: Para a participação dos proponentes é imprescindível a regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa: regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Termo de Serviço (FGTS): Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante de certidão negativa. Ressaltamos que a ausência de da regularidade fiscal impossibilita a aquisição de 
bens e serviços de qualquer preponente.  
* Observação: Qualquer dúvida contatar a unidade através do e-mail: comissaofunev@funev.org.br 

A proposta comercial deverá ser encaminhada aos cuidados do setor de compras através do 
e-mail: comissaofunev@funev.org.br 


