
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid. 5.280

2 Unid. 80

3 Unid. 100

4 Unid. 500

5 Pcte 2.200

6 Unid. 250

Observação dos itens:

Aparelho de barbear descartável, para homens,

com cabeça móvel, duas lâminas de longa

duração com revestimento de cromo, 30°

PIVOT, ajusta-se aos contornos do rosto, cabo

plástico anti-deslizante e fita lubrificante com

aloe vera.

CREME PARA PENTEAR, com

aproximadamente 300 ML, RICOS EM

PROTEÍNAS, ação fortalecedora e auxilia no

combate da queda.

CORTADOR DE UNHA INOX, Lâminas côncavas

que permitem um corte mais preciso e

delineado tamanho aproximado de 60 mm de

comprimento.

SHAMPOO 2X1 com aproximadamente 350 ML,

fórmula neutra.

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE EXTRA

SECA 400 ML, com nutrição intensiva,

Dermatologicamente testado, textura densa e

rico em óleo de amêndoas minerais naturais,

fórmula não pegajosa com produto

hipoalergênico

Lenço umedecido de uso adulto (pacote com 40

unidades), com propriedades calmantes e

hidratantes, é perfeita para rosto, mãos e corpo.

Dermatologicamente testadas, ajudam a

prevenir assaduras sem causar irritação,

com fragrância suave, vitamina E, Livre de

parabenos e álcool etílico, extrato de camomila

e algodão, ideal para peles sensíveis.

Dimensões aproximadas: 10 x 20 x 3 (AxLxP)

cm 

Total:

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

Cotar conforme especificações que constam no Termo de referência nº 047/2020. 

Outros:

Inscrição Municipal:

                                                                                                                     CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

CONCEIÇÃO 3201-9464

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 18/11/2020

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
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Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:

Nota Fiscal: Material: Serviço:


