
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 6 -R$                   

2 Unid 6 -R$                   

3 Unid 2 -R$                   

4 Unid 2 -R$                   

5 Unid 3 -R$                   

6 Unid 3 -R$                   

7 Unid 4 -R$                   

8 Unid 4 -R$                   

9 Unid 1 -R$                   

10 Unid 2 -R$                   

11 Unid 2 -R$                   

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

MEIBER (62) 32019495

meiber.miranda@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 02 DE fevereiro DE 2017

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

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

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Repique, caixa de guerra, em alumínio, medindo 14” x 

10cm,pele batedeira leitosa de 250 microns, pele de 

resposta transparente de 0.075 microns, com esteira 

de 06 (seis) fios, aros e 06 (seis) afinadores cromados.

Violão em madeira, acústico, clássico, com 06 (seis) 

cordas de nylon.

Suporte para violão, estrutura em metal, com apoio 

retrátil para o braço do instrumento, altura 

aproximadamente de 67cm.

Estante para partitura, estrutura em metal, altura 

regulável aproximadamente de 1,25m e pés com altura 

regulável

Cajon acústico em madeira ou MDF, medindo 

aproximadamente 48,5x35x29,5cm, com assento em 

corano, esteira de 12 (doze) fios

Teclado arranjador, 61 (sessenta e uma) teclas, com 

canções, acompanhamentos e timbres, fonte inclusa, 

alimentação de 12V, display LCD, medindo 

aproximadamente 945x118x368mm

Suporte para teclado, metálico, modelo profissional, 

com altura de regulagem, capacidade para 

aproximadamente 30kg, altura máxima de 1000mm, 

mínima de 660mm, largura máxima de 870mm, mínima 

de 410mm e comprimento aproximadamente de 

405mm.

Microfone profissional, com cabo de 05 (cinco) metros, 

chave on/off, impedância baixa de 250 OHMS, alta de 

05 K OHMS, resposta de frequência de 50KHZ a 

15KHZ, sensibilidade a 1KHZ baixa – 56DB, alta 46DB 

e suporte para pedestal

Pedestal para microfone, modelo girafa, base 

articulada, na cor preta, com altura mínima de 1m e 

máxima de 2m.

Zabumba, medindo 18”, corpo de madeira, cor natural, 

aros de madeira, afinadores e garras especiais.

Atabaque em madeira, com cordas de excelente puxo, 

cunhas especiais, afinação em cordas, medindo 

aproximadamente 80x 10cm.
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12 Unid 2 -R$                   

13 Unid 1 -R$                   

14 Unid 4 -R$                   

15 Unid 4 -R$                   

0,00

(         ) (         )

Observações do Fornecedor:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Total:

Observação dos itens:

Informações técnicas conforme Termo de Referência nº 013/2018

Condição de Pagamento:

Tamborim com corpo em ABS, aro, 06 (seis) afinadores 

zincados, em cores diversas.

Caixa multiuso

Baqueta tripla para tamborim, plástica, com alta 

resistência e 03 (três) hastes.

Baqueta para repique, ponta de oliva, medindo 

aproximadamente 410mm de comprimento e 15mm de 

diâmetro.


