
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Uni 4

2 Uni 1

Balança de mesa - Balança Eletrônica 15Kg

Computadorizada

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

-Capacidade: 15 kg

-Dupla divisão: 0 - 6kg, 2 gramas. 6kg até 15kg, 5 gramas

-Prato de Pesagem: Largura= 355 mm x Altura= 11 mm x

235 mm (P)

-Possui acabamento em plástico ABS resistente e prato em

aço inoxidável removível de fácil higienização.

- Displays de LCD com dígitos grandes, reduzem

substancialmente o consumo de energia.

- Garantia operações em conformidade com o Inmetro.

-Conversor automático bivolt – 220V

- Tara sucessiva com memorização e subtração

automáticas.

-Opção de display para consumidor em torre remota.

- Ampla área de pesagem.

  Garantia 1 ano

Despolpadeira - Despolpadeira Frutas 60L:NFORMAÇÕES

TÉCNICAS

-Estrutura em inox escovado;

- Bocal em alumínio;

- Ideal para sucos, geleias e similares;

- Acompanhar peneira em aço inox com furos: de 1,2mm de

diâmetro, para frutas com sementes pequenas e polpa

líquida.

- Equipamento bivolt tensão -220v;

-Altura: 685mm

-Largura: 240mm

-Profundidade: 865mm

-Peso líquido: 27,4kg

-Tensão: 127/220

-Consumo médio: 0,35kW/h

-Potência: 350/240W

-Frequência: 50/60Hz

 - Garantia de 1 ano

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

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.

Outros:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Maria Conceição (62) 3201-9364

Nome Fantasia:

Razão Social:

conceicao.fernandes@ovg.org.br      

Esta solicitação é válida até o dia: 06/04/2021

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br


3 Uni 6

4 Uni 2

(         )Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações 

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Fica a proponente ciente que não será admitido neste processo a participação de fornecedor que se relacione com

dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005.

O objetos deverão serem cotados, conforme especificações do Termo de Referência e Edital

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

  - Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 20 (vinte) dias úteis contados da solicitação 

da OVG.

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias

Freezer Horizontal -Congelador Horizontal Dupla Ação 503

L 2 Tampas, com 2 faixas de temperatura, para

conservação produtos congelados ou refrigerar, com chave

seletora.

- Conservação de produtos congelados ou bebidas e

refrigerados

- Refrigeração estática

- Gabinete com formas internas arredondadas

- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-

pintado com alta resistência a corrosão

- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto

- Grade plástica em material de alto impacto com proteção

U.V.

- Rodízio duplo giratório de alta resistência

- Tampa de chapa com puxador ergonômico e dobradiças

balanceadas

- Dreno frontal

- Condensação forçada, garantindo maior velocidade de

refrigeração

- Divisória interna

- Termostato ajustável para dupla ação

- Temperatura de operação de 35ºC / 75% de umidade

relativa do ar

- Puxador frontal com fechadura

- Degelo natural

INFORMAÇÕES TÉCNICAS  - Capacidade Total: 503 L

- Altura externa: 94 cm

- Largura externa: 150,5 cm

- Comprimento externo: 70,5 cm

- Peso líquido: 80 Kg, - Tampas: 2, - Voltagem: 220 V

- Consumo: 3,5 kW/h,  -Garantia de 1 anoProcessador de alimentos industrial - -Bloco motor em

INOX

- Grande variedade de corte : Discos para fatiar, ondulado,

ralar, palitos (julienne) e cubos (macedônia), com uma

precisão e uma excelente qualidade de corte. 

-Máquina Bifásica (220V) com 1 velocidade de 450 r.p.m

ideal para corte de legumes, frutas e verduras.

-Boca grande (superfície de 139 cm²) para corte de legumes

volumosos .

- Ergonomia: Equipamento com arranque automático de

máquina por meio da alavanca, para melhor conforto de

trabalho e rapidez de execução.

- Precisão: Boca cilíndrica (58 mm) prevista para os

legumes compridos ou frágeis com excelente precisão de

corte.

- Limpeza: Concepção de tampa com formas simples sem

cantos para facilitar a limpeza, dobradiça com haste que

permite desmontar imediatamente a tampa para limpeza

rápida. - Equipamento deve vim com as lâminas.

- Garantia de 1 ano

Total:

Observação dos itens:




