
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid 10

2 Unid 13

3 Unid 31

4 Unid 3

5 Unid 6

Módulos "A" de estruturas reforçadas tipo porta 
pallets, com 02 pares de longarinas com 
capacidade de carga de 2.600 kg por plano e 
capacidade de armazenagem total para 60 pallets, 
nas dimensões de 2.300 mm decomprimento 
(entre colunas), 1.000 mm de profundidade e 2.500 
mm de altura, na cor cinza.

Módulos "B" de estruturas reforçadas tipo porta 
pallets, com 04 pares de  longarinas com 
capacidade de carga de 2.600 kg por plano e 
capacidade de armazenagem total para 130 
pallets, nas dimensões de 2.300 mm de 
comprimento (entre colunas), 1.000 mm de 
profundidade e 3.600 mm de altura, na cor cinza.

Módulos "C" de estruturas reforçadas tipo mini 
porta pallets, com 03 pares de longarinas 
revestidas com bandejas de aço, com capacidade 
de carga de 300 kg por plano, nas dimensões de 
1.800 mm de comprimento (entre colunas), 600 
mm de profundidade e 2.000 mm de altura, na cor 
cinza.

Módulos "D" de estruturas reforçadas tipo mini 
porta pallets, com 03 pares de longarinas 
revestidas com bandejas de aço, com capacidade 
de carga de 300 kg por plano, nas dimensões de 
1.200 mm de comprimento (entre colunas), 600 
mm de profundidade e 2.000 mm de altura, na cor 
cinza.
Módulos "E" de estruturas reforçadas tipo mini 
porta pallets, com 03 pares
de longarinas revestidas com bandejas de aço, 
com capacidade de carga de 300 kg por plano, nas 
dimensões de 1.800 mm de comprimento (entre 
colunas), 800 mm de profundidade e 2.000 mm de 
altura, na cor cinza

         Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JONACY JUNIOR (62) 3201-9495

jonacy.junior@ovg.org.br
Esta solicitação é válida até o dia: 10/09/2020

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:

 - Favor LER  o termo de referência que segue em anexo.  Nele consta todas as especificações para confecção 
da proposta.



(         ) (         )

  - Anexo também o projeto e o manual de Serviços.

  - Contratação de empresa especializada em fornecimento e montagem de porta pallets, solicitada pela área para 
organização do estoque no almoxarifado da SEDE desta Organização
  - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:
Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:


