
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid. 10

2 Pcte. 60

3 Unid. 20

4 Unid. 20

5 Unid. 20

6 Unid. 10

7 Unid. 60

8 Unid. 60

9 Unid. 30

10 Unid. 10

11 Pcte. 5

(         ) (         )

Bastão de cola quente pequeno, 01 kg. (Tamanho 

7,4mm x 300mm, cor transparente,pacote com 01 

kg.)

Laço de cetim, embalagem com 100 unidades (Laço 

de cetim, modelo gravatinha, tamanho pequeno, nas 

cores: rosa, branco, azul,amarelo, verde, lilás)

Pincel nº 20 (Pincel cabo longo, cerda branca e de 

material sintético, ponta chata, virola em

alumínio)

Pincel nº 22 (Pincel cabo longo, cerda branca e de 

material sintético, ponta chata, virola em

alumínio)

Pincel nº 16 (Pincel cabo longo, cerda branca e de 

material sintético, ponta chata, virola em

alumínio)

Pincel nº 06 (Pincel cabo longo, cerda branca e de 

material sintético, ponta chata, virola em

alumínio)

Fita de cetim, nº 2, 10mm, rolo com 10 metros (Nas 

cores branca, rosa, amarela, verde, azul, lilás)

Fita de cetim, nº 9, 10mm, rolo com 10 metros (nas 

cores branca, rosa, amarela, verde, azul, lilás)

Tinta para artesanato biscuit, 100 ml (Nas cores 

verde, amarelo, rosa, azul celeste, azul

marinho, branco, lilás, marrom, laranja, vermelho)

Forma de silicone para biscuit (Nos modelos de 

florzinha, bebezinho, aviãozinho,bichinho, chupeta, 

mamadeira, letrinha e outros, nos tamanhos 16,9 

cm, 20,9 cm e 64 cm)

Observações do Fornecedor:

Massa para biscuit, branca, 01 kg

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Total:

Observação dos itens:

Informações adicionais conforme Termo de referência nº129/2017-I

Condição de Pagamento:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Outros:

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

meiber.miranda@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 09 DE março DE 2018

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

MEIBER (62) 32019495
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