
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 kg 29 -R$                       

02 kg 570 -R$                       

03 kg 246 -R$                       

04 kg 132 -R$                       

05 kg 888 -R$                       

06 kg 1.154 -R$                       

07 kg 252 -R$                       

08 kg 279 -R$                       

09 kg 407 -R$                       

10 kg 1.590 -R$                       

11 kg 265 -R$                       

12 kg 134 -R$                       

13 kg 141 -R$                       

14 kg 50 -R$                       

15 kg 281 -R$                       

FILÉ DE MERLUZA - sem espinhas, congelado, boa apresentação,

embalado em saco plástico transparente, em pacote com 02 kg.

LINGUIÇA DE FRANGO SEM PIMENTA – pura, limpa, embalada em

saco plástico transparente, em pacote com 02 kg.

LINGUIÇA DE PORCO SEM PIMENTA – congelada, sem excesso de

gordura, embalada em saco plástico transparente, em pacote com

02 kg.

LINGUIÇA TOSCANA - industrializada de primeira qualidade,

embalada a vácuo, em saco plástico transparente.

LOMBO SUÍNO - peça em pacote com 02 kg, limpo, embalado em

saco plástico transparente, congelado.

CARNE BOVINA PALOMA - limpa, sem gorduras, embalada em saco

transparente, em pacote com 02 kg.

CARNE DE SOL - coxão mole - sem gordura, limpa, embalada em

saco transparente, em pacote com 02 kg.

CARNE SUÍNA COSTELA - magra, congelada, embalada em saco

plástico transparente, em pacote com 02 kg.

CARNE SUÍNA PERNIL SEM OSSO - limpa, sem excesso de gordura,

congelado, embalado em saco plástico transparente, em pacote

com 02 kg.

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - congelada, embalada em saco

plástico transparente, em pacote com 02 kg.

BACON - peça com 1 kg, defumado, embalado a vácuo em saco

transparente, com nº de lote e data de validade, sem apresentar,

fungos, sujidades, sem violação na embalagem.

CARNE BOVINA ACÉM – peça com 02 kg, embalada em saco

transparente, limpa, sem gordura, congelada, sem apresentar

sujidades.

CARNE BOVINA COSTELA - magra, ponta de agulha, embalada em

saco transparente, em pacote com 02 kg, sem apresentar sujidades.

CARNE BOVINA FÍGADO - limpa, cortada em bifes, embalada em

saco transparente, em pacote com 02 kg.

CARNE BOVINA MOÍDA - 1ª qualidade (tipo Acém), limpa, sem

gordura, congelada, embalada em saco plástico transparente, em

pacote com 2 kg.

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Outros:

Lote 01

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

RICARDO BORGES 62 3201-9441

ricardo.borges@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 10 de Dezembro de 2020

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

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.
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16 kg 36 -R$                       

17 kg 640 -R$                       

18 kg 142 -R$                       

-R$               

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 kg 303

02 kg 20

03 kg 374

04 kg 259

05 kg 237

06 kg 9

07 kg 114

-R$               

(      ) (      )

REQUEIJÃO CREMOSO CULINÁRIO – BISNAGA 500 G – leite

pasteurizado, água, creme de leite, cultura microbiana apropriada,

sal fundente (polifosfato de sódio) e conservantes permitidos por

lei. Produto obtido por fusão de massa coalhada dessorada e

lavada, elaborada por coagulação ácida e/ou enzimática do leite,

com adição de creme de leite.

SALSICHA PARA HOT DOG - de boa qualidade e procedência, data

de fabricação e validade, embalada em saco plástico transparente,

em pacote com 01 kg.

Total lote 01

Total lote 02

APRESUNTADO - fatiado, em pacote com 01 kg, embalado a vácuo,

em saco plástico transparente, limpo e não violado, com n° do lote,

data de fabricação e validade, sem sujidades ou fungos.

MORTADELA – constituída de carnes bovina e suína, misturadas e

trituradas, composta de condimentos e outras substâncias

alimentares, apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e

até 25% de umidade, de primeira qualidade, isento de sujidades e

outras substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em

saco plástico, atóxico.         

MUÇARELA FATIADA - de boa procedência, com selo de qualidade,

não pode ter sinal de mofo ou melando, embalada em saco plástico

transparente, com data de validade, em pacote com 01 kg.

QUEIJO CURADO E RALADO - tipo minas, com pouco sal,

congelado, embalagem intacta, sem sinais de violação, com data de

validade, embalado em saco plástico transparente, em pacote com

01 kg. 

QUEIJO FRESCO - tipo minas, com pouco sal, de 1ª qualidade,

indicando prazo de validade, embalado em saco plástico

transparente, não violado, em peça de 01 kg.

PÉ E ORELHA DE PORCO - limpo, picado, embalado em saco

plástico transparente, em pacote com 02 kg.

PEITO DE FRANGO COM OSSO – congelado, embalado em saco

plástico transparente, em pacote com 01 kg.

PEIXE EM POSTAS GRANDES – PINTADO - congelado, boa

procedência e aparência, embalado em saco plástico transparente,

em pacote com 02 kg.  

Lote 02
Produto / Serviço

Validade da Proposta:

Total Geral:
Observação dos itens:

Condição de Pagamento:

-R$                          

Favor atentar-se às especificações que constam no termo de referência, documento que irá 

juntamente com esta solicitação.

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:


