
Contato:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone:

Celular:

Endereço:

Banco:

ITEM OBJETO UNID QTD Vl. UNI Total

1
Balança digital 

antropométrica
UNID 1

2
Balança digital 

eletrônica
UNID 8

3 Balança eletrônica UNID 3

4 Batedeira Planetária UNID 12

5 Cafeteira industrial, UNID 2

6
Expositor refrigerado 

vertical
UNID 1

7
Extrator de suco 

industrial
UNID 1

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Lista de Produtos / Serviços

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contratação de empresa para o fornecimento de eletrodomésticos para as unidades da 

OVG e SEDE.
eliada.goncalves@ovg.org.br

Tensão 220V; cor branca; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 

400 (quatrocentos) litros; controle de temperatura; mínimo 3 níveis de prateleiras 

aramadas, reguláveis e inclináveis; iluminação interna em LED, com interruptor; 

pés reguláveis; porta em vidro duplo temperado baixo emissivo com fechamento 

automático e magnetizado; garantia do fabricante de no mínimo 12 meses; 

certificado pelo Inmetro.

OP.Conta:Agência:

Esta solicitação é válida até o dia:                                                                         21/01/2022

Fone: PROC.    202100058004764ELIADA

DESCRIÇÃO

 Capacidade aproximada 200kg, Modelo digital, bivolt, Plataforma aproximada: 

40 x 40 cm, Altura do piso até o topo do equipamento: 100 cm, Piso/tapete 

antiderrapante e removível para limpeza, Régua antropométrica: em tubo de aço 

carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio 

anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm, Cabeçote da régua 

antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico, Display: LED 

vermelho com 6  dígitos de alta visibilidade, Garantia 18 meses, Divisões 100g. 

garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.

até 10kg cozinha, Capacidade: Até 10 kg, Graduação de 1 em 1 grama, 

Equipado com um sistema de alta precisão de calibragem, Sistema de tara 

Função para pesar em gramas ou onça (OZ), Visor de cristal líquido LCD, desliga  

automaticamente após o uso, Alimentação: duas pilhas AA (incluídas) Indica 

quando as pilhas precisam ser trocadas, Peso da balança: 360 gramas, 

Dimensões aproximadas da balança: Diâmetro do prato 14,5 cm - 16 largura cm x 

3,5 cm altura x 24 cm comprimento. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo 

Inmetro.

 20 kg, Equipamento Digital, Bivolt automático, Capacidade máxima de 20kg, 

Divisão máxima de 2g, Display duplo em LCD, Dotado de sensor de estabilidade, 

Alimentação: 7,5v 0,5A, fonte externa (inclusa), Bateria: Inclusa, Tempo de 

autonomia da bateria: 210 horas, Consumo máximo: 10 watts, Pés reguláveis, 

Prato em aço inoxidável, Dimensões aproximadas: 20 cm x 34 cm x 35 cm, Peso: 

4 Kg. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.

 12 velocidades, capacidade de 5 litros, 750 w inox, Voltagem 220 Volts, Tipo de 

fonte de energia, Não aplicável, funciona com baterias Não, Tipo de material 

Plástico, Potencia 750W, Dimensões do produto 25.5 x 40 x 36.5 cm; 5.7 

Quilogramas. Garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.

Tensão 220V; capacidade para 6 litros; com tampa; bojos em aço inoxidável; 

material apropriado para contato  com alimentos e bebidas; pés com sapatas 

antiderrapantes; pingadeira removível; torneiras com visor de nível para água e 

café;  resistência tubular e termostato regulável de 20ºC a 120ºC; sistema de 

aquecimento em banho-maria; com vareta para limpeza das  torneiras; garantia 

do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.

 em inox, câmara em alumínio, Corpo em aço inox, Bivolt, acompanha copo 

coletor, peneira e tampa, Com protetor de respingos, Potência nominal 400w, 

Motor de 0,5cv, Com peças para extração de suco de limão e de laranja, Rotação 

1750 rpm e Dimensões aproximadas: 425 x 245 x 210 mm. garantia mínimo, 12 

meses; certificado pelo Inmetro.

Nome Fantasia:

Razão Social:

e-mail:

CEP.:

Outros:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

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

mailto:eliada.goncalves@ovg.org.br
mailto:eliada.goncalves@ovg.org.br


8 Ferro a vapor UNID 1

9
FERRO DE PASSAR A 

SECO
UNID 2

10 Fogão industrial UNID 1

11 Fogão industrial UNID 3

12 Fogão Industrial UNID 2

13 Forno a gás UNID 2

14
FORNO MICROONDAS 

INDUSTRIAIS
UNID 2

15 FREEZER HORIZONTAL UNID 3

16 Freezer horizontal UNID 2

17 Freezer horizontal, UNID 2

18 Geladeira / Refrigerador UNID 4

 a gás com 3 bocas, Baixa pressão; 3 bocas (queimadores) duplas em linha; 

grelhas em ferro fundido 40x40cm; perfil 9 ou 10; gambiarra em aço inox; bandeja 

coletora de resíduos em aço inox; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 

meses; certificado pelo Inmetro.

profissional 4 bocas 30x30, 02 queimadores duplos 140mm e 02 simples 100mm, 

grelhas em ferro fundido  30X30CM (06 dedos), pintura preta texturizada epóxi de 

alta resistência, chapa em aço carbono, Medidas do fogão montado: Altura: 80 

cm, Largura: 79 cm, Profundidade: 88 cm. garantia mínimo, 12 meses; certificado 

pelo Inmetro.

 de 107 litros com 2 grades, Alimentação: Gás, tipo de Gás: GLP, Capacidade: 

107L, Baixa Pressão: Sim, Indicação de Uso:  Semi Industrial, Material: Aço 

esmaltado, Material Puxador: Metal, Material Pedestal: Aço, Acabamento: Pintura 

eletrostática a pó,  Acabamento Interno: Esmaltado a fogo, Easy Clean: Sim, 

Potência Queimador: 3200kW, Porta: Parada intermediária, Quantidade de  

Grades: 2, Níveis de altura da grade: 3 Níveis de temperatura: 180 a 300 graus, 

Possui Pedestal: Sim, Dimensões internas  aproximadas: 29 x 52,5 x 71 cm (A x L 

x P), Conteúdo da embalagem: 1 Forno, 1 Pedestal, 1 Manual, Dimensões do 

produto aproximadas: 132 x 63 x 81cm (A x L x P), Informações Adicionais: 

Possui três níveis de altura. garantia mínimo, 12 meses; certificado

pelo Inmetro.

com as seguintes características: Potência de 900w, Display digital, dimensões: 

59.5cm de  largura, 45.5cm de altura, 54.5cm de profundidade, Possui bloqueio 

de segurança, Inclui acessórios, com descongelamento automático por peso, 

modo rápido de descongelamento por tempo. Sua eficiência energética é de C

Capacidade aproximada 400 LITROS, 220 v, Branco, Contendo dreno, frontal de 

descongelamento, Dotados  de pés com rodízios para facilitar sua movimentação, 

Fabricado com caixa interna e tampas em aço zincado, duas portas, Medidas  

aproximadas: 92x130x77, Fechadura com chaves, Funções: Congelamento ou 

refrigeração, Controle de temperatura externo, Temperatura mínima/máxima: 0ºC 

a -18ºC, Garantia mínima 12 meses

220v, capacidade para aproximadamente 300 litros, contendo dreno frontal de 

descongelamento, dotados de pés com rodízios para facilitar sua movimentação, 

Revestimento interno e externo em Aço pré-pintado, preferencialmente na cor 

branca, uma porta, controle de temperatura externo, Temperatura 

mínima/máxima: -16ºC a -20ºC, Garantia mínima 12 meses, classificação 

energética A.

Tensão 220V; cor branca; 02 (duas) portas; frost free; capacidade total de 

armazenamento de, no mínimo, 500  (quinhentos) litros; controle de temperatura; 

interior com liga metálica de alta resistência à corrosão; puxadores ergonômicos 

com fechadura; pés com rodízios reforçados; dreno de degelo; garantia do 

fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.

Frost Free, Capacidade aproximada: 550 L, Prateleiras Removíveis: Sim, freezer 

superior, Recipiente para  Guardar Gelo: Sim, Painel de Controle: Display Touch 

Screen, Recursos: Side Inverse, Painel de controle com funções exclusivas, 

Dimensões aproximadas (LxAxP): 82,9 x 190 x 75 cm. garantia mínimo, 12 

meses; certificado pelo Inmetro.

220v, Base grande com revestimento Ceramic Plus que desliza melhor e evita o 

excesso de brilho em tecidos mais delicados, Spray frontal para umedecer as 

rugas mais resistentes, Vapor vertical para tirar pequenos amassados das roupas  

penduradas em cabides, Seletor com controle de temperatura, permitindo o ajuste 

ideal para cada tipo de tecido, Ponta afunilada para melhor alcance de áreas com 

botões e golas, Poupa botões em toda a lateral do ferro, Sistema autolimpante 

automático, Ajuste da intensidade de vapor para passar com muito mais 

facilidade, Empunhadura anatômica e anti deslizante, Lâmpada piloto, Seletor de 

temperatura e botões de vapor e spray cromados, Borrachas de apoio do ferro na 

vertical para evitar o deslizamento, Cabo de 2 metros com giro 360°, Potência 

1200w, Voltagem 220v. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.

ferros de passar roupa a seco, potência aproximada de 1200 wats, Cabo 

anatômico com giro 360°, com seletor de temperatura, com  indicador de tecido, 

voltagem de 220v. 

a gás com 2 bocas, Baixa pressão; 2 bocas (queimadores) duplas em linha; 

grelhas em ferro fundido 40x40cm; perfil 9 ou 10; gambiarra em aço inox; bandeja 

coletora de resíduos em aço inox; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 

meses; certificado pelo Inmetro.



19 Liquidificador UNID 12

20 Liquidificador industrial UNID 3

21 Liquidificador industrial UNID 1

22 Máquina de lavar roupas UNID 4

23 Microondas UNID 4

24
RECHAUD PARA 

COMIDA
UNID 3

25 Refresqueira dupla UNID 2

26

Refrigerador 

industrial/geladeira 

comercial

UNID 1

27

Refrigerador 

industrial/geladeira 

comercial

UNID 1

28 SMART TV UNID 3

29 Ventilador de coluna, UNID 6

O julgamento das propostas será o menor preço “do item”

Geladeira comercial 04 portas, Revestimento em aço inox , Portas com 

fechamento automático, Termômetro digital, Controlador eletrônico digital de 

temperatura, Degelo automático, Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras 

reguláveis, Revestimento interno em inox ou aço galvanizado, Capacidade 

aproximada 900 litros , Temperatura 0 a 7°C, Voltagem: 220V, Garantia mínima 

01 ano

Geladeira comercial 06 portas, Revestimento em aço inox, Portas com 

fechamento automático  Termômetro digital, Controlador eletrônico digital de 

temperatura, Degelo automático Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras 

reguláveis, Revestimento interno em inox ou aço galvanizado, Capacidade 

aproximada 1500  litros, Temperatura 0 a 7°C, Voltagem: 220V, Garantia mínima 

01 ano

 de aproximadamente 50 polegadas Consumo (KW/h) 130W; Tipo de TV Smart 

TV; Tecnologia da Tela LED; Monitor Ultra HD 4k; Taxa de Atualização 60Hz; 

Taxa de Atualização com Tecnologia 120Hz; Quantidade de entradas USB 2; 

Quantidade de entradas HDMI 3; Outras Conexões 1 Entrada RF; Wi-Fi 

Integrado; Conversor Digital Integrado; PIP (Picture in Picture); Timer On/Off; 

Sleep Timer; Closed Caption; Potência do Áudio (RMS) 20W; Wi-Fi integrado; 

Dimensões do produto aproximado - cm (AxLxP)70,8 x 1021 x 23,2; Peso liq. 

aproximado do produto (Kg)12.5kg

Tensão 220V ou bivolt; altura regulável entre 1,20m e 1,75m; inclinação regulável; 

hélices em plástico e grade em metal; 60 cm de diâmetro; oscilante; pintura 

eletrostática; controle de velocidade; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 

meses; certificado pelo Inmetro.

capacidade mínima de 1,5 litros, em aço inox, Voltagem: 220V, Potência: 900W, 

Motor: 1/2 cv, Conjunto mancal/hélice em aço inoxidável, Copo monobloco sem 

soldas, Base em ABS, Garantia mínima 06 meses, Frequência: 50-60 Hz;  

Rotação: 18000 RPM; Sistema de encaixe sextavado do eixo, Dimensões 

(AxLxP): 40 x 21 x 19 cm. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.

aproximadamente 12 kg, Potência 580W - Níveis de água: 4 - Ciclos: 12 - Molho: 

Longo e Curto / Com  dispenser de amaciante / Centrifugação de 750 RPM / 

Cesto Inox com base de plástica, Tampa em Vidro temperado e ABS ou HIPS,  

Funções: Agitação delicada Turbo Lavagem, Ciclo Rápido, Seleção por cor de 

roupa, Molho, Lava, Diluição Anti-mancha, Centrifuga. garantia mínimo, 12 

meses; certificado pelo Inmetro.

 capacidade aproximada 30 litros com revestimento easyclean 220v, Dimensões 

Produto aproximadas - cm (AxLxP) 35,4  x 60 x 47,7, Potência (W) 850, Consumo 

(KW/h) 1,35, Termostato Sim, Voltagem 220V, Eficiência Energética A, Painel 

Touchscreen, Peso Aproximado do Produto (Kg) 12,8, Tipo de Fogão Elétrico, 

Acendimento Automático. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.

Tensão 220V; capacidade para 30 (trinta) litros, sendo 2 (dois) depósitos de 15 

(quinze) litros cada e ambos com tampa; gás R134a, inofensivo à camada de 

ozônio; depósito em policarbonato cristal injetado higiênico e resistente a impacto; 

sistema de agitação com pás de alta resistência (apropriado para bebidas de 

maior ou menor densidade); evaporador em aço inox; torneiras em policarbonato 

injetado totalmente desmontáveis e de fácil higienização; termostato de 

temperatura regulável; sistema de refrigeração balanceado; gabinete em aço inox 

com acabamento escovado; pingadeira removível; pés antiderrapantes; garantia 

do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro

TOTAL:

Observação dos itens:

FAVOR LER as Especificações descritas  constam no Termo de Referência Nº 085/2021 GGI

 Material Aço Inox e Vidro. Tipo de tampa removível. Formato Redonda Conteúdo 

da Embalagem: 1 Panela 8 litros - 1 Tampa - 1 Placa difusora -1 Suporte - 1 

Queimador - 1 Bandeja. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.

de aproximadamente 3 litros, 12 Velocidades, Potência: 1200W - Material da 

Base: Plástico, Material de composição Jarra: TRITAN- 12 Velocidades + Pulsar, 

6 Lâminas Removíveis, Comprimento do Cabo de Alimentação -80 cm

Capacidade aproximada 04 litros, em aço inox, Voltagem: 220V, Motor: 1/2 cv, 

Conjunto mancal/hélice em  aço inoxidável, Base em ABS, Potência: 900W, Copo 

monobloco sem soldas, Base em ABS, Garantia mínima 06 meses 



Os produtos deverão ser entregues nos locais e quantidades conforme descritos no item 7.2 TR.085/2021

 Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias úteis contados da solicitação da 

OVG, observando-se as

condições deste Termo para a entrega dos mesmos.

A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

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

Observações do 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.

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, 

acompanhado da regularidade fiscal e trabalhista.

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência 

e nº de conta em sua  proposta.

 Demais condições de entrega constam do item 7 do Termo de Referência. 

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

 Será emitido Ordem de Compras para o objeto.

A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.


