
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Uni 1

2 Uni 1

3 Uni 2

4 Uni 26

5 Uni 5

6 Uni 2

7 Uni 1

8 Uni 3

9 Uni 17

(         ) (         )Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Total:
Observação dos itens:

Fachada com medida 16,90 x 1,00, contendo 03

(tres) jogos de letra caixa, sem iluminação,

material em chapa galvanizada com pinturas

automotivas, incluso logomarcas da Bolsa

universitária, Governo de Goiás e OVG. Vide

documento anexo.

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

092/2018.

adesivo jateado – porta de entrada principal,

largura 3,0m e altura 20cm

adesivo leitoso – vidros, largura 3,0m e altura

2,550 m;

adesivo leitoso - placa das portas, em acrílico

cristal 3 mm fixado com fita dupla face (30cm

x10cm sem detalhe)

adesivo leitoso - placa aérea, aplicado em

placa de acrílico cristal 3mm sem detalhe

(fixado com jacaré de metal e cabinho de aço,

largura 40 cm e altura 15cm)

adesivo leitoso - pilastra ao lado do elevador,

direto em parede, largura 50cm altura 60 cm

adesivo leitoso - placa pilastra ao lado da

escada, direto em parede, largura 50cm e altura

90 cm

adesivo leitoso – marcas, direto em parede,

largura 70cm e altura 70 cm

adesivo transparente – box, em acrílico cristal

(sendo 15 com números, 2 PNE), largura 20cm

e altura 20cm

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

Outros:

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

ricardo.borges@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 21 de Junho 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

RICARDO BORGES 62 3201-9441
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