
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1
Pcte de 

500g
6.000

(         ) (         )

jonacy.junior@ovg.org.br

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

ÁREA FORNECEDOR

Café torrado e moído extra forte tipo 1 - pcte. 

500g - embalado em almofada ou a vácuo, não 

contém glúten, torração média, tipo do 

café:arábico/conilon, com 100% de pureza. Não 

deve apresentar sujidade,umidade, rendimento 

insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, 

sabornão característico. Validade mínima de 03 

meses a partir da data deentrega. A embalagem 

deve estar intacta. A rotulagem deve conter 

nomínimo as seguintes informações: nome e /ou 

marca, data de validade,lote, bem como apresentar 

certificado de pureza ABIC (extra forte).Marca de 

Referência do Café: Café 3 poderes.

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY JUNIOR (62) 3201-9495

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Outros:

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

 - Favor LER o termo de referência que segue anexo. Todas as especificações do produto constam no Termo de 

Referência 011/2021-CCP e Edital 017/2021-GAPS (publicados no site da OVG);

 - O julgamento das propostas será menor valor do item

 - 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.

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

Total:
Observação dos itens:

Observações ao Fornecedor:

  - 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.

Prazo de pagamento:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
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