
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Qtd. Vl. Uni Total

1
600

  - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses.

(         ) (         )

         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:

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 Unidade

 - Favor ler o termo de referência que segue anexo com esta solicitação;  

 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço unitário do centímetro x coluna.

 - Publicação de texto e/ou tabela, em preto e branco, no caderno de classificados, em dias úteis, por (uma) vez.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:

CM X COLUNA

 - Os serviços serão executados mediante solicitação por e-mail da Coordenação de Aquisição de Bens, Produtos e 

Serviços da OVG,  contendo a matéria a ser veiculada em jornal diário de grande circulação do Estado de Goiás, no 

prazo de até 01 (um) dia útil da comunicação, que deverá ocorrer até às 17:00 horas do dia anterior à publicação.

 - O tamanho do CMXCOLUNA deverá ser padrão, sendo 1 (um) cm de altura (vertical) por 2,5 (dois vírgula cinco) cm de 

comprimento (horizontal).
 - Realizar as publicações quando for necessário tornar público os atos administrativos da OVG, conforme demanda da 

contratante.

 -  Veiculação dos anúncios em jornal de grande circulação diária no Estado de Goiás.

  - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Total:
Observação dos itens:

Publicação de matérias em jornal (preto e 

branco)

  - Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de matérias oficiais da Organização das 

Voluntárias de Goiás, em jornal de grande circulação no Estado de Goiás.
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