
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Pcte. 10

2 Uni. 5

3 Uni. 20

4 Folha 200

5 Uni. 10

6 Folha 90

7 Metro 20

8 Folha 90

9 Folha 105

10 Folha 160

11 Folha 10

12 Folha 100

13 Uni. 5

14 Uni. 5

15 Uni. 10

16 Uni. 10

17 Uni. 40

Papel microondulado, 50x80 cm. 

Caderno capa dura grande de 96 folhas, 

brochura, pautado, medida de 

aproximadamente 200x295 mm, 

Caderno capa dura pequena de 96 folhas, 

brochura, pautado, medida de 

aproximadamente 150 x 210mm.

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

janaina.moreira@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 08/01/2018

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JANAINA MOREIRA 32019495

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

Pincel recarregável para quadro branco.

EVA com glitter, 40 x 60cm, espessura          

1,5 mm

EVA estampada em cores variadas, 40x60cm, 

espessura 1,5mm 

Papel de seda, tamanho padrão de 

aproximadamente de 48x60cm

Pasta ofício polipropeno, aba e elástico, 

30mm, cristal transparente. 

Refil de Cola quente, 7,5mm x 30cm. Pote 

com 50 unidades.

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Pistola pequena para cola quente de 7mm, 

bivolt, potência no mínimo 15 watts.

Cola de silicone para artesanato, com 

aproximadamente 60ml.

Papel crepom. Dimensões aproximadas: 0,48 

x 2,00m. 

Fita crepe, 18mm x 50m.

EVA, 40 x 60 cm. Espessura 1,5mm. 

Pasta grampo trilho, cristal transparente, 

dimensões aproximadas 340 x 245 x 03mm, 

polipropileno.

Papel Termocolante, 01 (uma) face, 45cm de 

largura.

Papel Bismark (coat) natural, 80x100cm, 

n°120, espessura 0,75mm, gramatura 

0,5kg/m².
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18 Uni. 4

19 Uni. 4

(         ) (         )

Condição de Pagamento:

Tinta para pincel de quadro branco, 100ml.

Apagador magnético para quadro branco.

 

Total:

Observação dos itens:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:

Especificações:   
- Item 04 - Papel crepom, nas cores: amarelo, vermelho, azul claro, rosa, verde escuro, branco, laranja, lilás, azul 

arara e roxo, sendo 20 (vinte) folhas de cada cor;  

- Item 06 - EVA, 40X60CM, espessura 1,5mm, nas cores:  amarelo ouro, branco, azul escuro vermelho, rosa, 
verde, preto, lilás e roxo, sendo, 10 (dez) folhas de cada cor;  

- Item 08 - EVA com glitter, 40x60cm, espessura 1,5mm, nas cores: amarelo ouro, branco, azul escuro, vermelho, 
rosa, verde, preto, lilás e roxo, sendo, 10 (dez) folhas de cada cor.   Item 09 - EVA, 40x60cm, espessura 1,5mm. 
Estampas de bolinha, coração e estrela, sendo 05 (cinco) folhas de cada cor para cada uma das estampas: azul, 
amarelo, verde, rosa, lilás, vermelho e branco;   

- Item 10 – Papel de seda, tamanho padrão, nas cores: Azul escuro, azul claro, amarelo, verde escuro, lilás, rosa, 
vermelho e branco, sendo, 20 (vinte) folhas de cada cor;   

- Item 12 – Papel microondulado, 50x80cm, nas cores: branco, preto, vermelho escuro, azul escuro, verde 
escuro, lilás, rosa, amarelo, roxo e laranja, sendo, 10 (dez) folhas de cada cor;  

- Item 17 - Pincel recarregável para quadro branco, nas cores: azul, preto, verde e vermelho, sendo, 10 (dez) 
unidades de cada cor;   

- Item 19 - Tinta para pincel de quadro branco, nas cores: azul, preto, verde e vermelho, sendo, 1 (uma) unidade 
de cada cor


