
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Uni 1

2 Uni 2

3 Uni 1

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: 23/11/2020

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

Balança de plataforma elétrica, com capacidade 
para até 300kg (com divisões de 100 gr),  Bateria: 
Interna recarregável, Fonte automática externa: 
Entrada de 90V a 250 CA,60 Hz; Saída: 9V a 1,5A, 
Sistema de pesagem: 100% Eletrônico, Dimensões 
aproximada da plataforma : 40 cm x 55 cm, 
garantia mínima  de 12 meses, preferencialmente 
em inox, classificação energética A

Batedeira modelo planetária, para massas leves e 
pesadas, voltagem: 220 v. Potência mínima de 
750w, mínimo 8 velocidades, tigela 
preferencialmente em aço inox, e com capacidade 
para aproximadamente 4 litros, itens inclusos, 
batedor para massas pesadas; batedor clara em 
neve; batedor para massas leves, 
preferencialmente na cor branca. Garantia mínima 
de 12 meses, classificação energética A

Forno Industrial composto por duas câmaras, a 
gás, estrutura externa em aço inox, sistema de 
abertura do vidro tipo guilhotina, revestimento 
interno em aço galvanizado, queimadores com 
sistema de gaveta, em aço tubular e com regulador 
de entrada de ar, dotado de pedras refratárias para 
armazenamento do calor e distribuição do mesmo 
de forma uniforme, contendo ainda termômetro 
individual por câmara, dotado de bandeja coletora 
de resíduos em chapa galvanizada resistente, cada 
câmara contendo grelha reforçada, sustentação 
em cavalete reforçado em aço carbono e 
acabamento em pintura a pó eletrostática com 
base fosfatizada. Medidas internas aproximadas de 
cada câmera: 27x95x95cm, Altura máxima do 
equipamento 174cm. Cor branca ou inox. Garantia 
mínima 6 meses
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Fogão industrial composto por 04 
queimadores/bocas duplos, corpo e mesa em aço 
carbono super resistente com pintura em pó 
eletrostática com base fostatizada, queimadores 
confeccionados em ferro fundido, grelha reforçada, 
com aproximadamente 40x40cm de dimensão, em 
ferro fundido, equipamento que permite 
funcionamento de duas unidades de forma 
acoplada. Medidas aproximadas do equipamento: 
106x80x106, Garantia mínima 6 meses, a gás. Cor 
cinza ou branco, sem forno.

Freezer horizontal, 220v, contendo dreno frontal de 
descongelamento, dotados de pés com rodízios 
para facilitar sua movimentação, Revestimento 
interno e externo em Aço pré-pintado 
preferencialmente na cor branca, capacidade 
aproximada 300 litros, uma porta, controle de 
temperatura externo, Temperatura 
mínima/máxima: -16ºC a -20ºC, Garantia mínima 
12 meses, classificação energética A

Freezer horizontal 220v, contendo dreno frontal de 
descongelamento, dotados de pés com rodízios 
para facilitar sua movimentação, Revestimento 
interno e externo em Aço pré-pintado 
preferencialmente na cor branca, 2 portas e 
capacidade para aproximadamente 410 litros, 
controle de temperatura externo, Temperatura 
mínima/máxima: -16ºC a -20ºC, Garantia mínima 
12 meses, classificação energética A

Geladeira comercial (conservador) 06 portas, 
revestimento em aço inox, portas com fechamento 
automático, Termômetro digital, controlador 
eletrônico digital de temperatura, degelo 
automático, Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras 
reguláveis, revestimento interno em inox ou aço 
galvanizado, capacidade aprox'imada 1500 litros, 
temperatura 0 a 7°C, voltagem:  220V e Garantia 
mínima 12 meses, cor inox, classificação 
energética A

Geladeira comercial (conservador) 04 portas, 
revestimento em aço inox, portas com fechamento 
automático, termômetro digital, controlador 
eletrônico digital de temperatura, degelo 
automático, Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras 
reguláveis, revestimento interno em inox ou aço 
galvanizado, capacidade aproximada 1000 litros, 
temperatura 0 a 7°C, voltagem:  220V e Garantia 
mínima 12 meses, cor inox, classificação 
energética A

Liquidificador industrial com baixa rotação, 
Voltagem 220V, Capacidade aproximada para 4 
litros, preferencialmente em aço inox. Potência do 
Motor: 1/2 cv, conjunto mancal/hélice em aço 
inoxidável, base em ABS e garantia mínima de 06 
meses. Certificado pelo INMETRO
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 - Todas as especificações dos itens se encontram descritos no Termo de Referência 054/2020.

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

 - Os materiais deverão possuir garantia mínima conforme descrito em cada item.

 - Apresentar folders, imagens, portifólio detalhado dos equipamentos ofertados.

Refrigerador duplex, sistema de descongelamento 
tipo Frost free, capacidade de armazenamento total 
mínima 380 litros, capacidade aproximada de 
armazenamento do congelador – 90 litros, 
prateleiras removíveis em vidro temperado, 
garantia mínima de 01 ano, 220v, dotada de 
compartimento extra frio e gavetão para hortifruti e 
classificação energética A, na cor branca ou inox. 
Garantia mínima 12 meses.

Liquidificador industrial em aço inox, capacidade 10 
litros, base e copo monobloco em aço inox, tampa 
de borracha atóxica, voltagem:  220V, Potência do 
motor: 1/2 cv, rotação mínima de 3500 RPM, 
Frequência: 60 hz, garantia mínima 06 meses, 
baixa rotação, certificado pelo INMETRO

Liquidificador industrial capacidade aproximada 
(2litros), motor monofásico, potência mínima de 
900W, rotação mínima 22000 RPM(alta rotação), 
tensão 220V. certificado pelo INMETRO, cor 
preferencialmente em inox, garantia mínima 6 
meses.

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:
Nota Fiscal: Material:

Total:
Observação dos itens:

 - Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 30 dias corridos.

Serviço:


