
Data de impressão: 26/03/2014
Ordem de Fornecimento Nº: OF.0056/2014

Data de geração: 26/03/2014

- Os direitos e responsabilidade das partes e as exigências para habilitação fiscal e trabalhista constam nas cláusulas do Edital da referida licitação.
- As Legislações aplicáveis à execução do contrato e especialmente aos casos omissos serão as leis n.º 4.320/64 e 8.666/93.
- Declaração do foro competente para dirimir qualquer questão contratual: Seção Judiciária de São Paulo.
Fornecedor: Kassama Mercado LTDA ME

Endereço:

Bairro: VILA DOS LAVRADORES Cidade: BOTUCATU UF: SP CEP:

Telefone: 14 3814 3663 Email: mercadokassama@uol.com.br

CNPJ: 10.311.794/0001-68

Código Quantidade Medida Nome do Item Valor Unitário Valor Total

Licitação: Mod.Licitação:

Desc.

Processo: PRCI 1169/2014

PRCI: PRCI 1169/2014

Comprador: MARCELO CRISPIM PEDREIRA Mod.Compra: Nº Aut:

Requisitante: Natureza:ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS

Contrato:

Buffet1 1.170,0000 1.170,00

Descrição do Item: Bebidas: Refrigerantes (normal e diet e/ou light); águal mineral (com e sem gás); sucos de frutas 
naturais (mínimo 2 sabores); coquetel de frutas decorado (sem álcool).
Cardápio Sugerido: 6 opções de canapés (carpaccio, caprese, roquefort com figo, pasta de azeitona, 
tartar de peito de peru com chutney de fruta, queijo brie com geleia, entre outros), 2 tipos de mini 
quiches (shimeji, peru/ricota, tomate seco/queijo, alho poro, espinafre com requeijão entre outros), 4 
tipos de sticks (abacaxi com presunto parma, queijo coalho com melaço, salame com queijo gouda, salmão 
defumado com cream cheese.  

Estrutura: pranchões/mesas, cadeiras, toalhas, arranjos de flor para mesas, guardanapos, louças, 
jarras de vidro, bandejas de inox, copos de vidro, mexedores, utensílios em geral, forno elétrico, 
entre outros materiais necessários para execução plena do serviço.
Pessoal: no mínimo 2 garçons e um coordenador. Considerar este número de profissionais para eventos 
com no máximo 20 pessoas. Incluir mais um garçom, para cada grupo de 10 pessoas adicional.
27/03/14 – 15h – Botucatu - Praça Izabel Arruda, nº 157, sala 81     

1.170,00Valor Total:Hum Mil, Cento e Setenta ReaisValor Total extenso: 1.170,00

Condições de Pagamento / Observações:  


