
Contato: Fone: 3201-9387

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Unid Qtd. Vl. Uni Total

1

Unid. 6.000

2
Unid. 6.000

Pipoca Doce                                                                              

Cada pacote com Pipoca Doce  deverá ter peso mínimo de 

20gr cada.

Razão Social:

Esta solicitação é válida até o dia: 29/11/2021

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
Maria Conceição 202100058004539

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Processo nº:

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

Contratação de empresa para o fornecimento de lanches tipo “Snack” que serão entregues as crianças no

evento de entrega de Brinquedos do Projeto Natal do Bem - 2ª Etapa (Edição 2021), que acontecerá no dia

05/12/21, no Ginásio Goiânia Arena, conforme especificações e quantitativo contidos  abaixo:

Produto / 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.

Salgadinho de Milho                                                              

Cada pacote de Salgadinho de Milho (Item 02) deverá ter 

peso mínimo de 15gr cad

 - Outras informações contam no Termo de Referência em anexo.

 -  Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global

 -  Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 02 (dois) dias úteis

contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega dos mesmos.

Total:

Observação dos itens:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Observações do Fornecedor:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br

