
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Quilo 455

2 Cento 920

3 Quilo 50

4 Unid. 400

5 Refrigerante - 02 litros - Sabor cola Unid. 1100

6 Litro 1180

(         ) (         )

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JONACY JUNIOR (62) 3201-9464

jonacy.junior@ovg.org.br
Esta solicitação é válida até o dia: 30/04/2019

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:

Item 05: Refrigerante - 02 litros, garrafa Pet descartável, sendo:
650 unidades sabor cola,
450 unidades sabor cola sem açúcar;

Quitandas

Item 01 - Quitandas: pão de queijo, biscoito de queijo, biscoito gaúcho, palito de queijo, rosca Húngara, enroladinho de 

queijo com coco, broa de fubá doce, biscoito frito de sal, biscoito frito doce, bolo sabores variados;
Item 02 - Salgados: coxinha, enroladinho de salsicha, empadinha de frango, esfirra de carne, esfirra quatro queijos, 

rissole, quibe, quibe com catupiry, bolinha de queijo, pastel frito de carne, pastel frito de queijo, disco de carne, 

abraçadinho de frango, americano de presunto e queijo, americano de salsicha, delícia de banana;
Item 03: Bolo de aniversário: bolo de leite em pó (tipo leite ninho) com recheio de abacaxi e cobertura de chantilly;

Item 04: Refrigerante - 02 litros, garrafa Pet descartável, sendo:

300 unidades sabor guaraná,

100 unidades sabor guaraná sem açúcar;

Salgados Diversos

Bolo de aniversário

Refrigerante - 02 litros - Sabor guaraná

Suco de fruta pronto para beber - 01 litro

  - Fornecimento de lanches para o periodo de 12 meses, entregues de forma parcelada.

Item 06: Suco pronto – 01 litro: embalagem Tetra Pak, sabores uva, pêssego, caju e goiaba, sendo:
880 unidades normal,
300 unidades sem açúcar e light (sem adição de açúcar e com menos calorias);
 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global.

Condição de Pagamento:
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

 - A empresa interessada deverá apresentar também o Alvará de Funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária.

 - Serão solicitadas amostras, para aprovação pela ASCEV, apenas da empresa que for classificada em primeiro lugar, 

após análise da proposta e documentação.

 - Leiam o termo de referência com atenção, segue anexo

Nota Fiscal: Material: Serviço:



Observações do Fornecedor:


