
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item MARCA Qtd. Valor Unid Total

1 Pct. 15 -R$                

2 Pct. 30 -R$                

3 Pct. 10 -R$                

55 -R$              -R$                

(         ) (         )

Inscrição Municipal:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

REGINALDO DIAS (62) 3201-9495

reginaldo.dias@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 29/03/2022

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

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

OBSERVAÇÃO DOS ITENS:

Sacola plásti ca transparente,

na posição horizontal, com alça vazada, super-

resistente, fabricadoem material polieti leno de baixa 

densidade natural, com capacidade para armazenar 

produtos deno mínimo 04 kg, sacola na seguinte 

medida: 93 cmX66cmX0,015mm (Largura x Altura 

xEspessura), pacote com 1.000 (hum mil) unidades.( 

imagem ilustrati va no item 3.2 - b conforme Termo 

de Referência).

LOTE 1

TOTAL DOS PACOTES

Sacola plásti ca transparente, na posição verti cal

, com alça vazada, super-resistente, fabricado 

emmaterial polieti leno de baixa densidade natural, 

com capacidade para armazenar produtos de 

nomínimo 3 kg, sacola na seguinte medida: 50

cmX60cmX0,014mm (Largura x Altura x Espessura), 

pacote com 1.000 (hum mil) unidades. (imagem 

ilustrati va no item 3.2 - a conforme Termo de 

Referência).

Sacola plásti ca transparente,na posição verti cal

, com alça vazada, super-resistente, fabricado 

emmaterial polieti leno de baixa densidade natural, 

com capacidade para armazenar produtos de 

nomínimo 10 kg, sacola na seguinte medida: 70

cmX90cmX0,015mm (Largura x Altura x 

Espessura),pacote com 1.000 (hum mil) 

unidades.(imagem ilustrati va no item 3.2 - a

conforme Termo de Referência).

Outros:

 - FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL QUE SEGUE EM ANEXO. 

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

documentofi scal correspondente (nota fi scal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado 

pelo Gestor indicado pela OVG.

 - Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados aparti r da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega 

dos mesmos.

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

Goiânia-GO.

 - Será contratada a concorrente que oferecer o menor preço global.

Observações ao Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
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