
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 PCT 666 -R$                

2 PCT 4.216 -R$                

3 PCT 687 -R$                

4 PCT 542 -R$                

6.111 -R$           -R$                

Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 PCT 757 -R$                

2 PCT 140 -R$                

3 PCT 230 -R$                

4 PCT 1.028 -R$                

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

REGINALDO DIAS (62) 3201-9495

reginaldo.dias@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até: 25/10/2021

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Outros:

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

LOTE 02 - EMBALAGENS PARA FESTA

Produto / Serviço

Colher de Plástico, descartável (para refeição), 

resistente, na cor branca ou transparente, virgem, 

atóxico, pacote com 50 unidades.

Faca de Plástico, descartável (para refeição), 

resistente, na cor branca ou transparente, virgem, 

atóxico, pacote com 50 unidades.

Total:

LOTE 01 - COPOS E POTES DESCARTÁVEIS

Copos Descartáveis, capacidade de 50 ml, em

material poliestireno ou polipropileno, atóxico,

fabricado de acordo com a norma ABNT, cor

branca ou transparente, pacote com 100 unidades.

Copos Descartáveis, capacidade de 200 ml, em

material poliestireno ou polipropileno, atóxico,

fabricado de acordo com a norma ABNT, cor

branca ou transparente, pacote com 100 unidades.

Potes Descartáveis, capacidade de 100 ml, em

material poliestireno ou polipropileno, atóxico,

fabricado de acordo com a norma ABNT, cor

branca ou transparente, pacote com 100 unidades.

Potes Descartáveis, capacidade de 250 ml, com

tampa, em formato redondo, em  material

polipropileno ou poliestireno, atóxico, fabricado de

acordo com a norma ABNT, cor transparente,

pacote com 50 unidades.

Garfo de Plástico, descartável (para refeição), 

resistente, na cor branca ou transparente, virgem, 

atóxico, pacote com 50 unidades.

Guardanapo de papel, simples, branco, macio e 

absorvente, com medida mínima de 20x18cm, 

pacote com 50 unidades.
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5 PCT 130 -R$                

6 PCT 40 -R$                

7 PCT 50 -R$                

8 PCT 450 -R$                

9 PCT 350 -R$                

10 PCT 200 -R$                

11 PCT 185 -R$                

3.560 -R$           -R$                

Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 RL 100 -R$                

100 -R$           -R$                

Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 CX 90 -R$                

90 -R$           -R$                

Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 RL 80 -R$                

80 -R$           -R$                

Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 PCT 70 -R$                

70 -R$           -R$                

Prato raso descartável n°. 15, em material 

poliestireno, atóxico, branco ou transparente, de 

acordo com as normas da ABNT, pacote com 10 

unidades.

Prato raso descartável n°. 18, em 

material poliestireno, atóxico, branco ou 

transparente, de acordo com as normas da ABNT, 

pacote com 10 unidades.

Prato raso descartável n°. 21, em material 

poliestireno, atóxico, branco ou transparente, de 

acordo com as normas da ABNT, pacote com 10 

unidades.

Prato raso descartável n°. 26, em material 

poliestireno, atóxico, branco ou transparente, de 

acordo com as normas da ABNT, pacote com 10 

unidades.

Total:

Saco plástico para cachorro quente (hot dog), cor 

transparente ou branco, tamanho mínimo de 

20x11cm, pacote com 50 unidades.

Saco para pipoca, de papel branco, com medida 

mínima de 7x13,5cm, pacote com 500 unidades.

Saco plástico para talher, transparente, com 

medida mínima de 5x23cm, pacote com 1.000 

unidades.

Produto / Serviço

Fósforos de segurança, palitos longos com 

tamanho de 05 cm, caixa com 240 unidades.

Total:

LOTE 05 - PAPEL ALUMÍNIO

Produto / Serviço

LOTE 03 - FILME DE PVC

Produto / Serviço

Filme de PVC, transparente, largura mínima de 28 

cm, 300 metros, filme esticável, atóxico, inodoro e 

resistente a baixas temperaturas. Isento de furos, 

rasgos ou partículas estranhas.

LOTE 04 - FÓSFORO DE SEGURANÇA

Total:

Total:

Rolo de Papel Alumínio, com medidas mínimas 

de 30cmx7,5 metros.

Total:

LOTE 06 - TOUCAS EM TNT

Touca em TNT, sanfonada, branca, elástica, 

descartável, tamanho único, pacote com 100 

unidades.

Produto / Serviço



Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 PCT 100 -R$                

100 -R$           -R$                

Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 PCT 25 -R$                

2 PCT 20 -R$                

3 KG 140 -R$                

4 KG 170 -R$                

5 KG 170 -R$                

6 KG 440 -R$                

7 KG 240 -R$                

8 KG 320 -R$                

9 KG 200 -R$                

200 -R$           -R$                

Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 PCT 200 -R$                

200 -R$           -R$                

Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 PCT 1 -R$                

1 -R$           -R$                

LOTE 07 - LUVAS DESCARTÁVEIS

Produto / Serviço

Luva Plástica descartável para cozinha, tamanho 

único, confeccionadas em polietileno de alta 

densidade, ambidestras, com superfícies rugosas, 

inodoras, incolores, com fechamentos feito por 

solda simples em todo o perímetro. Toda a face 

externa das luvas é suavemente golfradas por 

gravação multiponteada, de consistência atóxica e 

não perecível, pacote com 100 unidades.

Total:

Saco plástico transparente 20x30cm

Saco plástico transparente 25x35cm

Saco plástico transparente 35x45cm

Saco plástico transparente 40x60cm

Saco plástico transparente reforçado 50x80cm

LOTE 08 - SACOS DIVERSOS

Produto / Serviço

Saco para lixo comum, em polietileno, preto, 100 

litros, de acordo com as normas da ABNT, pacote 

com 100 unidades.

Saco para lixo comum, em polietileno, preto, 200 

litros, de acordo com as normas da ABNT, pacote 

com 100 unidades.

Saco plástico transparente 10x15cm

Total:

LOTE 10 - EMBALAGEM LANCHEIRA

Produto / Serviço

Embalagem Lancheira Isopor, medidas: 

25,5X23,5X9cm, capacidade 1200 ml, formato 

retangular, material EPS na cor branco, pacote 

com 100 unidades

Total:

Saco plástico transparente 60x90cm

Total:

LOTE 09 - FILME STRETCH

Produto / Serviço

Filme Stretch; filme estirável transparente, em 

material de polietileno de baixa densidade, tipo 

filme stretch, esticável, a ser utilizado de forma 

manual, em embalagem, proteção e paletização de 

cargas. Propriedade do produto: Inodoro, esticável, 

visibilidade 100%, com dimensões aproximadas de 

500mm (largura), 0,025 mm (de espessura), 

unidade de fornecimento: Bobina de 3,5 KG.  

Produto de 1ª qualidade. 



(         ) (         )

 - FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SEGUE ANEXO. 

 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento 

fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

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

observando-se as condições deste Termo.

 - Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO, de 

segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 08h30min às 11h00min e das 14h30min às 16h00min (horário de Brasília/DF).

 - Os materiais/produtos deverão ser novos, de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar 

danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem, sob pena de não 

recebimento dos mesmos.

 - A contratada deverá estar ciente de que o ato do recebimento não implicará na aceitação do objeto que vier a ser recusado 

por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios durante o prazo de validade/garantia 

e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de Referência.

 -O objeto da contratação será acompanhado por funcionário responsável, designado pela OVG.

OBSERVAÇÃO DOS ITENS:

Observações ao Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:


