
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Pcte 40

2 Uni 50

3 Uni 20

4 Uni 270

5 Uni 150

6 Uni 70

7 Uni 40

(         ) (         )

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JULIANA (62) 3201-9387

juliana.ferreira@ovg.org.br
Esta solicitação é válida até o dia: 02/09/2020

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Outros:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora 
só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Lista de Produtos / Serviços
Produto / Serviço

Total:
Observação dos itens:

Botão de Pressão completo, sendo macho / fêmea 
Tamanho: aprox. 9 mm, referência
da matriz de aplicação 1117/35, Composição: 
metal antiferrugem/macho e fêmea - Pacote
com 1.000 peças.

 - Todas as especificações se encontram no Termo de Referência 038/2020;

 - Será necessário apresentar amostra somente do item 01 (um) - que deverá ser entregue para a Gerência de Aquisição 
de Bens, Produtos e Serviços – GAPS da OVG, à rua T-14, 249 - CEP 74230-130 - Setor Bueno - Goiânia - GO, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação da OVG, a qual será analisada,
aprovada/reprovada pelo setor competente.

 -  A entrega deverá ser de forma única, sendo que as mercadorias serão recebidas no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados do recebimento da ordem de compra.

Linha para costura reta, Cone com aprox. 5.000 
(cinco mil) jardas, composição: 100% poliéster, 
cinza médio
Linha para costura reta, Cone com aprox. 5.000 
(cinco mil) jardas, composição: 100% poliéster, cor 
azul marinho
Linha para costura reta, cone com aprox. 5.000 
(cinco mil) jardas, composição 100% poliéster, cor 
branca.

Fio para máquina overloque, cone com aprox. 300 
gramas, composição 100% poliéster, fio 
texturizado, Cor: azul marinho

Fio para máquina overloque, cone com aprox. 300 
gramas, composição 100% poliéster, fio 
texturizado, Cor: branca
Fio para máquina overloque, cone com aprox. 300 
gramas, composição 100% poliéster, fio 
texturizado, Cor: cinza médio

Condição de Pagamento:
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações do Fornecedor:


