
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Unidade 4

2 Pacote 250

3 Pacote 200

4 Unid. 50

5 Unid. 10

6 Unid. 250

7 Unid. 135

8 Unid. 200

9 Unid. 100

10

Unid

300

11 Unid 300

12 Unid 100

13 Unid 70

14 Unid 100

15 Unid 500

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 22/01/2021

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Maria Conceição (62) 3201-9387

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

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

Outros:

Apagador quadro branco, em feltro (macio e resistente), com

pegador anatômico em plástico, medindo aproximadamente

50x150x35 mm (LxCxA).

Bloco de notas autoadesivas (bloco com 100 folhas (1x1) -

formato retangular, cor amarela, dimensão: 76 mm x 102 mm

cada bloco, embalagem de 1 bloco com 100 folhas cada.

Bloco de notas autoadesivas (bloco com 100 folhas (4x1) -

formato retangular, cor amarela, dimensão: 38 mm x 50 mm

cada bloco, embalagem de 4 blocos com 100 folhas cada.

Bobina térmica 57/100 – bobina para relógio de ponto eletrônico,

papel termosensível, dimensões: 57mmx100m, 12 mm

espessura do tubo de bobina, 56 gramas.

Caixa box poliondas, composição de polietileno, dimensões:

350x130x245mm, fechamento com travas, sendo 150 unidades

na cor verde e 150 na cor azul;

Caneta destaca texto, amarela, com ponta chanfrada e tinta

fluorescente amarela.

Caneta destaca texto, laranja, com ponta chanfrada e tinta

fluorescente laranja.

Caneta destaca texto, rosa, com ponta chanfrada e tinta

fluorescente rosa.

Caneta destaca texto, verde, com ponta chanfrada e tinta

fluorescente verde.

Bloco recibo, comercial, com canhoto, 50 folhas. 

Borracha escolar branca, comum, macia e suave, produto sem

embalagem, tamanho mínimo de 3,1 x 2 x 0,065cm, peso

mínimo de 6,7 gramas;

Caderno capa dura, grande, brochura costurado, com 96 folhas

Caderno capa dura, pequeno, brochura costurado, com 48

folhas.

Caderno capa dura, pequeno, brochura costurado, com 96

folhas.

Caneta esferográfica vermelha (com furo lateral), traço médio

1,0 mm, ponta média com escrita macia, tampa asfixiante, corpo

transparente e esfera de tungstênio. 
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16 Unid 600

17 Unid 900

18 Jogo 10

19 Unid. 60

20
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21 Unid. 35
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23 Unid. 150

24 Unid. 150

25 Unid. 110
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27 Unid. 150

28 Caixa 100

29 Caixa 150

30 Unid. 130

31 Unid. 50

32 Unid. 50

33 Unid. 180
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35 Unid. 50

36 Unid. 40

37 Rolo 200

38 Rolo 130

39 Rolo 100

40 Rolo 80

41 Rolo 100

42 Rolo 24

43 Rolo 130

Caneta para retroprojetor, na cor preta, com ponta poliacetal

2.0mm (ponta média), tinta à base de álcool, espessura de

escrita: papel 0.1mm, tinta resistente à água.

Calculadora de mesa, simples, sem bobina, 12 dígitos.

Cartolina amarela - dimensões: 50x66, gramatura: 150 gramas.

Cartolina azul - dimensões: 50x66, gramatura: 150 gramas.

Cartolina branca - dimensões: 50x66, gramatura: 150 gramas.

Caneta esferográfica preta (com furo lateral), traço médio 1,0

mm, ponta média com escrita macia, tampa asfixiante, corpo

transparente e esfera de tungstênio. 

Caneta esferográfica azul (com furo lateral), traço médio 1,0 mm,

ponta média com escrita macia, tampa asfixiante, corpo

transparente e esfera de tungstênio. 

Caneta hidrocor, lavável, atóxica, jogo com 12 unidades.

Caneta para retroprojetor, na cor azul, com ponta poliacetal

2.0mm (ponta média), tinta à base de álcool, espessura de

escrita: papel 0.1mm, tinta resistente à água.

Cola branca, embalagem de 90 gramas, lavável, fórmula a base

de água e PVA, acabamento transparente e flexível, bico

dosador contra entupimento e vazamentos, ideal para colar

madeira, tecidos, cartolinas e papéis.

Cola instantânea, frasco de 03 gramas, ideal para colar

porcelana, metal, borracha, couro, madeira, papel e plástico.

Envelope carta ofício, branco, tamanho 16 x 11,5 cm,

confeccionado em papel 75g.

Envelope ofício liso, no tamanho 114 x 229 mm, gramatura de

75g e cor Branco, produzido com papel de primeira linha e ótimo

acabamento.

Envelope pardo 18x25 cm, confeccionado em papel. 

Cartolina rosa - dimensões: 50x66, gramatura: 150 gramas.

Cartolina verde - dimensões: 50x66, gramatura: 150 gramas.

Corretivo liquido à base de água, frasco de, no mínimo, 18 ml, de

fácil uso e secagem rápida, de primeira qualidade. 

Clips galvanizado – 2/0, produzido em arame de aço

galvanizado, caixa com 100 unidades.

Clips galvanizado – 4/0, produzido em arame de aço

galvanizado, caixa com 50 unidades.

Fita adesiva crepe, 48mm x 50m, de papel crepado, branca. 

Fita adesiva marrom, com medidas 45mm x 45m.

Fita adesiva transparente, 12mm x 40m, corte fácil,

desenrolamento suave e adesão instantânea.

Fita adesiva transparente, 45mm x 45m, corte fácil,

desenrolamento suave e adesão instantânea. 

Envelope pardo 31x41 cm, confeccionado em papel.

Extrator de grampo, confeccionado em chapa de aço carbono

galvanizado ou aço inoxidável possuindo ponta chata

arredondada, abas laterais dobradas formando curvatura

apropriada para o apoio dos dedos, garantindo o reforço da

inclinação principal, deve ser resistente e possuir perfeito

acabamento nas bordas para não causar ferimentos.

Fita adesiva crepe, 18mm x 50m, de papel crepado, branca. 

Fita adesiva crepe, 32mm x 50m, de papel crepado, branca. 

Fita adesiva crepe, 36mm x 50m, de papel crepado, branca. 



44 Unid.
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45 Unid. 50

46 Unid. 60

47 Unid. 30

48 Caixa 150

49 Pacote 50

50 Pacote 120
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Pasta poliondas, 55 mm, material em polipropileno, dimensões

aproximadas: 335 x 250 x 55 mm, na cor azul opaco, com

elástico na cor da pasta;

Fita dupla face fixa forte, transparente, com medidas

aproximadas de 12mmx2m, união translúcida e permanente

entre diversos materiais (acrílico, vidro, plástico e metais). 

Pasta poliondas, 20 mm, material em polipropileno, dimensões

aproximadas: 335 x 250 x 20 mm, na cor azul opaco, com

elástico na cor da pasta.

Pasta poliondas, 35 mm, material em polipropileno, dimensões

aproximadas: 335 x 250 x 35 mm, na cor azul opaco, com

elástico na cor da pasta.

Papel couchê, branco, A-4, 180 gramas, pacote com 50 folhas,

alta lisura, com revestimento de alto brilho em ambas as faces.

Papel vergê, branco, A-4, 180 gramas, pacote com 50 folhas,

indicado para convites, artesanato e serviços gráficos diversos. 

Pasta A-Z, costa larga, cor preta ou similar, com tamanho

aproximado de 28,5 x 31,5 x 7,3 cm, etiqueta dupla face na

lombada, revestimento interno e externo de PP, polipropileno da

mesma cor, ecologicamente corretos, mecanismos niquelados

de alta precisão e cantoneiras de proteção de metal para evitar

qualquer desgaste, papelão resistente de qualidade superior.

Pasta cartolina com abas e elástico, em cartão, reforçada com

ilhós.
 Pasta L, flexível, incolor em formato A-4. 

Grampeador tamanho médio, capacidade para grampear 20

folhas.
Grampeador de mesa comum, tamanho pequeno, capacidade

para  grampear 12 folhas.

Grampeador de mesa 26/6, tamanho grande, capacidade para

grampear 25 folhas (fabricação nacional)

Grampo para grampeador – 26/6, aço galvanizado (caixa com

5.000 grampos).

Grampo trilho, plástico, no tamanho grande, em PP/PE, pacote

com 50 conjuntos.

Pasta suspensa, completa, feita em cartão marmorizado,

plastificada com haste de metal, seis posições para visor e

etiqueta, quatro ponteiras plásticas fincadas com ilhós, um

grampo plástico, gramatura 305g/m2, dimensões: 361x240mm.

Perfurador para papel, médio, dois furos, capacidade para 10

folhas (fabricação nacional).

Perfurador para papel, pequeno, dois furos, capacidade para 08

folhas.

Pilha alcalina pequena, 1,5 V, tamanho AA. MARCA DE

REFERÊNCIA: DURACELL OU SIMILAR em qualidade e

desempenho, com validade mínima de 06 (seis) meses a contar

da data da entrega. Embalagem com 02 (duas) unidades de

pilha/cada. 

Pilha alcalina palito, 1,5 V, tamanho AAA. MARCA DE

REFERÊNCIA: DURACELL OU SIMILAR em qualidade e

desempenho, com validade mínima de 06 (seis) meses a contar

da data da entrega. Embalagem com 02 (duas) unidades de

pilha/cada. 

Pincel marcador atômico, azul, escrita grossa, recarregável, tinta

à base de álcool.  

Pincel marcador atômico, preto, escrita grossa, recarregável,

tinta à base de álcool. 
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Total:

Observação dos itens:

 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e emissão de documento fiscal correspondente;

 - Maiores especificações dos itens constam no Termo de Referência (anexo);

 - Contratação por período de 12 (doze) meses;

 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global;

 - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, na sede da OVG, conforme solicitação da Coordenação de 

Controle Patrimonial (CCP), no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis;

Pen Drive, 8GB, USB, Leitura de 10MB/s e Gravação 3MB/s. 

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Pincel marcador atômico, verde, escrita grossa, recarregável,

tinta à base de álcool.  

Pincel marcador atômico, vermelho, escrita grossa, recarregável,

tinta à base de álcool.

Umedecedor de dedos (molha dedos) em pasta ou gel atóxico,

inodoro ou ligeiramente perfumado, não gorduroso, que não

manche roupas e documentos, com peso líquido mínimo de 12g.

Pincel para quadro branco, corpo plástico, cor vermelha.  

Pincel para quadro branco, corpo plástico, cor azul.

Pincel para quadro branco, corpo plástico, cor preto.

Prancheta, em acrílico, feito em poliestireno, pegador em metal,

formato oficio, dimensões aproximadas: 3 x 159 x 234 mm, peso

aproximado de 143 gramas.

Porta papel de mesa, em acrílico, com duas divisões, com

medidas aproximadas em 8,5 cm x 26,5 cm x 36 cm (AxLxP)

Reabastecedor para almofada de carimbo, líquido, na cor preta,

aproximadamente 40 ml.

Reabastecedor para almofada de carimbo, líquido, na cor azul,

aproximadamente 40 ml.  

Régua plástica, 30 cm, transparente.

Tesoura grande, em aço, fabricação nacional, para uso geral,

tamanho grande, lâmina em aço inox, cabo de resina

termoplástica, dimensões aproximadas: 21 cm x 7 cm, altura: 1,5

cm.


