
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 und 24

2 Und 24

3 Und 48

4 Und 6

5 Und 1

6 Und 1

7 Und 2

8 Und 1

9 Und 2

10 Und 2

11 Und 2

12 Und 2

(         ) (         )

Bule para café – em alumínio, cabo em baquelite para

proteção ao calor, 1,5 litros

Bandeja – em aço inox, nas medidas aproximadas de:

495mm de comprimento, 348mm de largura e 30mm de

altura

Jarra de vidro para água – 1,5 litros

Jarra de vidro para água – 2 litros

Escorredor de copos – material cromado, com porta copos e

porta talheres

Xícara de chá com pires – linhas retas, de porcelana, cor

branca, capacidade de 220 ml

Xícara de café com pires – reta, de porcelana, cor branca,

capacidade de 50 ml

Copo de vidro para água – transparente, 300ml, medidas

aproximadas de 14,6cm de altura e 6,3cm de diâmetro

Garrafa térmica para café – em aço inox, com pulsador e

alça, 1,8 litros, medidas aproximadas de 15,2cm de

comprimento, 13,5cm de largura e 36,7cm de altura

Canecão fervedor – para fazer café, em alumínio,

antiaderente, cor preta, 2,5 litros, aproximadamente com 16

cm

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

RICARDO BORGES 62 3201-9441

ricardo.borges@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 02 de Julho de 2018.

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

Total:
Observação dos itens:

Favor atentar-se às especificações que constam no termo de referência de nº 

095/2018.

Leiteira – em alumínio com cabo de madeira, 5 litros

Colher para arroz – lâmina e haste em inox e cabo em

madeira

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:
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