
Contato: Fone:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1

Metro 60

2

Metro 60

3

Metro 500

4

Metro 75

5

Metro 60

Tecido Cambraia de linho – Composição: 100% 
linho, Gramatura mínima:150gr/m² - Trama tipo 
linho refinado. Largura mínima: 1,30m, Cor: 
Branco
Tecido Sacaria alvejado – Composição: 100% 
algodão – Trama fechada com textura - 
Gramatura aproximada:160gr/m² - Largura 
aproximada: 0,70m - Cor:Branco Alvejado

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JONACY 3201-9495

jonacy.junior@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

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:
Prazo de Entrega:

Tecido Cambraia de linho – Composição: 100%
linho, Gramatura mínima:150gr/m² - Trama tipo
linho refinado. Largura mínima:1,30m, Cor: rosa
bebê

Total:

Observação dos itens:

Tecido Piquet – Composição: 100% Algodão,

Gramatura mínima: 190gr/m²,Largura mínima:

1,40m - Cor: branco, Estrutura de trama:

Maquinetado dotipo favo pequeno ou médio.

  - Favor ler o termo de referência nro 058/2020 que segue anexo. Nele consta todas as informações para 
confecção da proposta.

  - Os critérios de aceitabilidade e reprovabilidade das amostras são: peso, composição, gramatura, trama, tamanho, 
resistência, cor, forma de apresentação, processo de fabricação e quaisquer outros necessários para verificar a 
conformidade das amostras com os requisitos técnicos especificados.

Prazo para pagamento:

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

  - Os tecidos deverão ser entregues de forma única, após assinatura da Ordem de Compra e solicitação da OVG, no 
prazo de até 30 dias;

  - Serão solicitadas amostras apenas da empresa que for classificada em primeiro lugar, após análise da proposta e 
documentação.

Tecido Cambraia de linho – Composição: 100% 
linho, Gramatura mínima:150gr/m² - Trama tipo 
linho refinado. Largura mínima: 1,30m, Cor: 
azul bebê



(         ) (         )
Observações do Fornecedor:

Nota Fiscal: Material: Serviço:


