
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. 1

MÁQUINA DE CORTAR A LASER - 
Características: -Modelo: DMP LH -750; -01 
Canhão de Potência de 80w; -Tipo do tubo Co2; -
Área de corte: 700mmx500mm; -Equipado com 
controle Digital DSP; -Acompanha Chiller, exaustor 
e compressor; –Velocidade Máxima de corte, -1-
1.100mm p/segundo; –Velocidade de Gravação – 0-

         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: 03/04/2020

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

1 Unid. 1

2 Unid. 2

3 Unid. 1

1.100mm p/segundo; –Velocidade de Gravação – 0-
7.600 p/segundo; –Energia: 220V.; -Monofásico-
60HZ Frequência; *Estas características são as 
nossas necessidades mínimas, podendo ser mais 
avançada; -Com garantia; *Ter serviço de 
assistência técnica especializada na Cidade de 
Goiânia ou Região Metropolitana 

FERRO INDUSTRIAL À VAPOR aproximadamente 
2,5Kg – Características: Dispositivo automático 
com termostato e lâmpada piloto; – Resistência 
dupla blindada 220V – 1600W; Acessórios: - Apoio 
para o ferro em silicone, -Mangueira de Silicone 
–Fio elétrico Hpn antichamas –Reservatório de 
água com capacidade mínima de 5 litros, –Tensor 
para fio e mangueira –Sapata anti brilho industrial 
de alumínio com teflon para vap-25.
-Com garantia.

PRENSA TÉRMICA – Com a área útil de no 
mínimo 50x70cm – Bandeja deslizante - potência 
4.200w - voltagem: 220v – com regulagem de 
pressão – controle digital, contador de produção e 
com base de suporte: operacional – peso 
aproximado de 130kg. -Com garantia. 



4 Unid. 20

(         ) (         )

Luminária para máquina de costura – LED com 
no mínimo de 20 pontos de luz ( mini lâmpadas ) 
ou em outra versão dos LED`S, mínimo de 2W de 
potência – haste flexível, com plug e tomada, 
interruptor liga/ desliga, fixação na máquina por 
imã estrutura em metal e plástico, cor branca , 
dimensões aproximadas de  8x10x5cm. Com 
garantia

Total:
Observação dos itens:

  - Favor LER o termo de referência nro 014/2020 que segue anexo.

  - Será contratada a Empresa que oferecer o menor preço por item.

  - A entrega dos itens deverá ser efetivada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da 
solicitação de entrega.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:
Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:


