
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 und 25.000 -R$                     

02 und 30.000 -R$                     

Produto / Serviço

Lote 01

Etiquetas adesivas 

a) Em papel adesivo super-resistente (para ser aplicada em material 

plástico)

b) Tamanho: 20x8cm

c) 4x0 cores (anexo 01)

d) Papel couchê e tinta com verniz brilho

e) CTP interno, cortado e vincado

f) Etiquetas entregues em Bobinas com no mínimo 1.000 unidades/cada.

Etiquetas adesivas 

a) Em papel adesivo super-resistente (para ser aplicada em material 

plástico)

b) Tamanho: 30x12cm

c) 4x0 cores (anexo 01)

d) Papel couchê e tinta com verniz brilho

e) CTP interno, cortado e vincado.

f) Etiquetas entregues em Bobinas com no mínimo 1.000 unidades/cada.

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

Inscrição Municipal:

Outros:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

ricardo.borges@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 23 de Julho de 2021

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

RICARDO BORGES 62 3201-9441
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03 und 24.000 -R$                     

-R$                     

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 Colunas 02 -R$                       

Total Geral -R$                  

(      ) (      )

Lote 02

Produto / Serviço

Etiquetas adesivas redonda 

a) Em papel adesivo super-resistente (para ser aplicada em material 

plástico)

b) Tamanho: 20x20cm

c) Corte redondo

d) Com cores representando os tons originais das frutas e verduras, mais 

a logomarca da OVG e do Governo do Estado de Goiás em formato 

colorido (anexo 01)

e) Papel couchê e tinta com verniz brilho

f) CTP interno, cortado e vincado.

g) Etiquetas entregues em Bobinas com no mínimo 1.000 unidades/cada.

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Etiqueta adesiva transparente

a) Tamanho: 60x30mm

b) Tipo de cola: Extra forte (resistente aos seguintes produtos: Limpador

multiuso Veja e similares, cera e lustra móveis, detergentes, álcool

etílico, água, óleos, solventes; ter durabilidade em contato com raios UV, 

entre outros). 

c) Material: Filme de Polipropileno BI Orientado (BOPP) de 15 micras de

espessura.

d) 1 coluna com 5.000 unidades.

e) CTP interno, cortado e vincado.

Validade da Proposta:

Total:

Observação dos itens:

Condição de Pagamento:

-R$                               

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.


