
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total
LOTE 1 -             

1 PCTE 190 -             

2 CX 25 -             

3 PCTE 100 -             

4 PCTE 250 -             

5 ROLO 25 -             

6 PCTE 40 -             

7 PCTE 35 -             

8 PCTE 200 -             

9 PCTE 20 -             

10 PCTE 10 -             

LOTE 2 -             

1 PCTE 1.200 -             

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: 23/09/2020

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

Colher de Plástico, descartável (para refeição), 
resistente, na cor branca ou transparente, virgem, 
atóxico, pacote com 50 unidades.

Fósforos de segurança, palitos longos com 
tamanho de 05 cm, caixa com 240 unidades. 

Garfo de Plástico, descartável (para refeição), 
resistente, na cor branca ou transparente, virgem, 
atóxico, pacote com 50 unidades.

Guardanapo de papel, simples, branco, macio e 
absorvente, com medida mínima de 20x18cm, 
pacote com 100 unidades.

Rolo de Papel Alumínio, com medidas 
aproximadas em 45cm x 7,5m. 
Pote descartável 250 ml, com tampa, em 
poliestireno, atóxico, cor branca ou transparente, 
de acordo com as normas da ABNT, pacote com 
50 unidades.
Prato descartável n°. 15, em poliestireno, atóxico, 
branco ou transparente, de acordo com as normas 
da ABNT, pacote com 10 unidades.

Prato descartável n°. 18, em poliestireno, atóxico, 
branco ou transparente, de acordo com as normas 
da ABNT, pacote com 10 unidades.

Prato descartável n°. 21, em poliestireno, atóxico, 
branco ou transparente, de acordo com as normas 
da ABNT, pacote com 10 unidades.

Prato descartável n°. 26, em poliestireno, atóxico, 
branco ou transparente, de acordo com as normas 
da ABNT, pacote com 10 unidades

Copos Descartáveis, capacidade de 50 ml,  em 
poliestireno, atóxico, de acordo com a norma 
ABNT, cor branca ou transparente, pacote com 
100 unidades.



2 PCTE 40 -             

3 PCTE 450 -             

4 PCTE 3.000 -             

5 PCTE 30 -             

LOTE 3 -             

1 PCTE 100 -             

2 PCTE 5 -             

3 PCTE 18 -             

4 KG 20 -             

5 KG 70 -             

6 KG 80 -             

7 KG 50 -             

8 KG 60 -             

9 KG 100 -             

10 KG 5 -             

-             

(         ) (         )

 - Todas as especificações/detalhes da contratação constam no Termo de Referência 006/2020;

 - Contratação de empresa para fornecimento no período de 6 meses;

 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por lote;

 - Os produtos deverão ser entregues na sede da OVG, de forma parcelada, conforme solicitação da OVG, no prazo 
máximo de até 5 dias úteis;

Saco plástico transparente 25x35cm.

Saco plástico transparente reforçado 50x80cm.

Saco plástico transparente 60x90cm.

Copos Descartáveis, capacidade de 300 ml,  em 
poliestireno, atóxico, de acordo com a norma 
ABNT, cor branca ou transparente, pacote com 
100 unidades.

Saco plástico leitoso, 100 litros, pcte. c/100 un.

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Copos Descartáveis, capacidade de 100 ml,  em 
poliestireno, atóxico, de acordo com a norma 
ABNT, cor branca ou transparente, pacote com 
100 unidades.
Copos Descartáveis, capacidade de 200 ml,  em 
poliestireno, atóxico, de acordo com a norma 
ABNT, cor branca ou transparente, pacote com 
100 unidades.

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Total:
Observação dos itens:

Saco plástico transparente 35x45cm.

Saco plástico transparente 40x60cm.

Saco para lixo comum, em polietileno, preto, 100 
litros, de acordo com as normas da ABNT, pacote 
com 100 unidades.

Saco para lixo comum, em polietileno, preto, 200 
litros, de acordo com as normas da ABNT, pacote 
com 100 unidades.

Saco plástico transparente 10x15cm.

Saco plástico transparente 20x30cm.

Copos Descartáveis, capacidade de 80 ml,  em 
poliestireno, atóxico, de acordo com a norma 
ABNT, cor branca ou transparente, pacote com 
100 unidades.


