
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 Unid 110 -R$              

2 Unid 105 -R$              

3 Unid 220 -R$              

4 Unid 220 -R$              

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

Refrigerante zero sabor guaraná - garrafa pet 

2.000 ml, de baixa caloria, contendo em sua 

composição: água gaseificada, extrato de guaraná, 

acidulante ácido cítrico, edulcorantes: aspartame 

(34,8 mg / 100 ml) e acessulfame de potássio (9,0 

mg / 100 ml) conservador benzoato de sódio, 

aromatizante e corante IV. Não contém glúten. 

Contém fenilalanina. sem açúcar em sua 

composição, com registro no MAPA, produto de 1° 

qualidade.

Refrigerante sabor cola – garrafa pet 2.000 ml á 

base de cola, contendo em sua composição: água 

gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, 

cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido 

fosfórico, aroma natural e edulcorante sucralose 

(4,4 mg) por 100 ml, não contém glúten, com 

registro no MAPA, produto de 1° qualidade.

Refrigerante sabor guaraná - garrafa pet. 2.000 ml, 

contendo em sua composição: água gaseificada, 

açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido 

cítrico, conservadores: benzoato de sódio e 

sorbato de potássio, aromatizante e corante 

caramelo IV,  não contém glúten, com registro no 

MAPA, produto de 1° qualidade.

Outros:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

REGINALDO (62) 3201-9495

reginaldo.dias@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 17/05/2021

ÁREA FORNECEDOR

Refrigerante zero sabor cola - garrafa pet 2.000 

ml, de baixa caloria, contendo em sua 

composição: água gaseificada, extrato de noz de 

cola, cafeína, aroma natural, corante caramelo IV, 

acidulante ácido fosfórico, edulcorantes, ciclamato 

de sódio (27 mg)  acesulfame de potássio (15 mg) 

e aspartame ( 12 mg) por 100 ml, conservador 

benzoato de sódio e estabilizante citrato de sódio, 

não contém glúten, contém fenilalanina e 

aromatizante, baixo teor de sódio, sem açúcar, 

com registro no MAPA, produto de 1° qualidade.

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:
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5 Garrafa 1.090 -R$              

6 Garrafa 1.190 -R$              

7 Garrafa 1.150 -R$              

8 Garrafa 650 -R$              

9 Garrafa 1.190 -R$              

10 Unid 100 -R$              

11 Unid 110 -R$              

12 Unid 110 -R$              

13 Fardo 14 -R$              

14 Fardo 14 -R$              

-R$      -R$           Total:
Observação dos itens:

Suco concentrado sabor manga -Embalagem de 

500 ml, composição: água, sem açúcar, acidulante 

INS 330, aroma natural de manga. Não contém 

glúten.

Suco de fruta pronto para beber – 1 L- sabor 

pêssego, embalagem tetrapak de 1 litro 

Ingredientes: água, açúcar, acidulante ácido 

cítrico, goma xantana, aroma natural. Não contém 

glúten.

Suco de fruta pronto para beber – 1 L- sabor uva, 

embalagem tetrapak de 1 litro, Ingredientes: água, 

açúcar, acidulante ácido cítrico, goma xantana, 

aroma natural. Não contém glúten.

Suco de fruta pronto para beber – 27 x 200 ml - 

sabor pêssego, embalagem tetrapak de 200 ml. 

Ingredientes: água, açúcar, acidulante ácido 

cítrico, goma xantana, aroma natural. Não contém 

glúten.

Suco de fruta pronto para beber – 27 x 200 ml - 

sabor uva, embalagem tetrapak de 200 ml. 

Ingredientes: água, açúcar, acidulante ácido 

cítrico, goma xantana, aroma natural.  Não contém 

glúten.

Suco concentrado sabor caju - Embalagem de 500 

ml, composição: água, sem açúcar, acidulante INS 

330, aroma natural de caju. Não contém glúten.

Suco concentrado sabor goiaba-Embalagem de 

500 ml, composição: água, sem açúcar, acidulante 

INS 330, aroma natural de goiaba. Não contém 

glúten.

Suco concentrado sabor maracujá-Embalagem de 

500 ml, composição: água, sem açúcar, acidulante 

INS 330, aroma natural de maracujá. Não contém 

glúten.

 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

 - Todas as especificações dos produtos constam no Termo de Referência Nº 008/2021- (publicados no site da OVG);

 - O julgamento das propostas será da empresa que oferecer o menor preço global.

 - Poderá ser solicitada amostra do produto ofertado pela empresa classificada “provisoriamente” vencedora em primeiro 

lugar, tendo este o prazo máximo de 02 (dois) dias para apresentação, contados a partir da solicitação da OVG, sob pena 

de desclassificação. Caso a amostra seja reprovada será chamado a empresa subsequente, e assim sucessivamente.

 - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, com um prazo de entrega de até 05 (cinco) dias úteis contados 

da solicitação da OVG, observando-se as condições do Termo de Referência e Edital.

Suco concentrado sabor uva - Embalagem de 500 

ml, composição: água, sem açúcar, acidulante INS 

330, aroma natural de uva. Não contém glúten.

Suco de fruta pronto para beber – 1 L- sabor uva 

light ou misto de uva e maçã light, embalagem 

tetrapak de 1 litro, Ingredientes: água, acidulante: 

ácido cítrico, goma xantana, aroma natural de uva 

ligth ou misto de uva e maçã ligth. Não contém 

glúten.



(         ) (         )
Observações ao Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

 - Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com 

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

estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da 

proposta comercial.


