
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Unid. Qtd.  VL Unid. Total

1
CX 30

2

Unid. 20

3

Unid. 40

4
Unid. 10

5

Unid. 150

6
Unid. 480

7

Pcte 600

8

Pcte 360

9

Unid. 500

10
Unid. 50

11
Unid. 800

12
Unid. 40

13

Unid. 1.900

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 18/07/2018

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
CONCEIÇÃO 3201-9464

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Razão Social:
Inscrição Estadual:

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

Outros:

Alfinete para mapa, nº 01,cores variadas, caixa com 100

alfinetes redondos de 9,5mm

Almofada para carimbo, azul, medidas: 11 x 8 x 1,3 cm,

peso: 58 g, área útil da almofada: 105 x 65 mm,

composição do estojo: resinas termoplásticas, tecido e

feltro e composição da tinta à base de corantes orgânicos,

água, glicol, álcool, sacarose e conservantes.

Almofada para carimbo, preta, medidas: 11 x 8 x 1,3 cm,

peso: 58 g, área útil da almofada: 105 x 65 mm,

composição do estojo: resinas termoplásticas, tecido e

feltro e composição da tinta à base de corantes orgânicos,

água, glicol, álcool, sacarose e conservantes.
Apagador para quadro branco,em plástico polipropileno,

medindo 55,5x13,6 cm. 

Bobina térmica 57/100 - bobina para relógio de ponto

eletrônico, papel termosensível, dimensões: 57mmx100m,

12mm espessura do tubo da bobina, 56 gramas. 

Bobina térmica 57mmx22 -papel termosensível, na cor

amarela.

Bloco de notas autoadesivas, bloco com 100 folhas (1x1) -

formato retangular, cor amarela, dimensão: 7,6 cm x 10,2

cm cada bloco, embalagem de 1 bloco com 100 folhas

cada .

Bloco de notas autoadesivas, bloco com 100 folhas (4x1) -

formato retangular, cor amarela, dimensão: 3,8 cm x 5 cm

cada bloco, embalagem de 4 blocos com 100 folhas cada.

Borracha escolar branca,comum - borracha macia e suave,

produto sem embalagem, tamanho 3,1 x 2x 0,065cm,

peso: 6,7 gramas.

Caderno capa dura, grande, 96 fls. - brochura costurado

Caderno capa dura, pequeno, 48 fls. - brochura costurado.

Caderno para desenho - formato 202x148mm, capa em

papel simples
Caixa box poliondas - composição de polietileno,

dimensões: 350x130x245mm, fechamento com travas,

sendo 1000 unidades na cor verde e 900 unidades na cor

azul.
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14

Unid. 20

15 Unid. 70

16
Unid. 504

17
Unid. 72

18
Unid. 72

19
Unid. 96

20

Unid. 300

21

Unid. 1100

22

Unid. 2000

23
Jogo 94

24

Unid. 36

25

Unid. 28

26

Unid. 12

27
Unid. 100

28
Unid. 100

29
Unid. 100

30
Unid. 100

31
Unid. 100

32 Unid. 80

33
Cx 70

34
Cx 160

35
Cx 120

36
Cx 40

37
Cx 80

38
Cx 20

39
Cx 40

Calculadora de mesa 12 dígitos, alimentação solar/bateria,

LCD -com funções: M-, M+, MRC, +, -, x, /, %, e raiz

quadrada, gabinete de plástico, teclas emborrachadas,

alimentação solar e bateria, visor de LCD com 1 linha,

medidas aproximadas: altura: 12,9cm, largura: 9,8cm

profundidade: 1,4cm, peso aproximado: 90g

Calculadora de mesa simples, sem bobina, 12 dígitos.

Caneta para retroprojetor, vermelha - ponta poliacetal

2.0mm (ponta média), , tinta à base de álcool, espessura

de escrita: papel 0.1mm, tinta resistente à água.

Caneta esferográfica vermelha (com furo lateral) - traço

médio 1,0 mm, ponta média com escrita macia, tampa ante

asfixiante, corpo transparente e esfera de tungstênio.

Caneta esferografica preta (com furo lateral) - traço médio

1,0 mm, ponta média com escrita macia, tampa ante

asfixiante, corpo transparente e esfera de tungstênio.

Caneta esferográfica azul (com furo lateral) - traço médio

1,0 mm, ponta média com escrita macia, tampa ante

asfixiante, corpo transparente e esfera de tungstênio.

Caneta hidrocor - em polipropileno, lavável, atóxica, jogo

com 12 unidades.

Caneta para retroprojetor, azul - ponta poliacetal 2.0mm

(ponta média), cor azul, tinta à base de álcool, espessura

de escrita: papel 0.1mm, tinta resistente à água.

Caneta destaca texto, amarela - caneta ponta chanfrada e

tinta fluorescente amarela.

Caneta destaca texto, laranja - caneta ponta chanfrada e

tinta fluorescente laranja

Caneta destaca texto, rosa - caneta ponta chanfrada e

tinta fluorescente rosa

Caneta destaca texto, verde - caneta ponta chanfrada e

tinta fluorescente verde

Caneta para retroprojetor, preta - ponta poliacetal 2.0mm

(ponta média), , tinta à base de álcool, espessura de

escrita: papel 0.1mm, tinta resistente à água

Cartolina amarela - dimensões: 50x66, gramatura:150

gramas.

Cartolina azul - dimensões: 50x66, gramatura:150 gramas.

Cartolina branca - dimensões: 50x66, gramatura:150

gramas.
Cartolina rosa - dimensões: 50x66, gramatura:150 gramas

Cartolina verde - dimensões: 50x66, gramatura:150

gramas.

CD gravável - com acrílico slim, 700 MB.

Clips galvanizado - 1/0 - produzido em arame de aço

galvanizado, caixa com 100 unidades.
Clips galvanizado - 2/0 - produzido em arame de aço

galvanizado, caixa com 100 unidades.

Clips galvanizado - 4/0 - produzido em arame de aço

galvanizado, caixa com 100 unidades.

Clips galvanizado - 6/0, cx com 25 unidades - produzido

em arame de aço galvanizado.

Clips galvanizado - 8/0, cx. com 25 unidades - produzido

em arame de aço galvanizado.

Clips trançado, nº 01 - trançado/borboleta, galvanizado,

produzido em arame de aço, caixa com 12 unidades.

Clips trançado, nº 02 - trançado/borboleta, galvanizado,

produzido em arame de aço, caixa com 50 unidades



40 Unid. 60

41

Unid. 28

42

Unid. 50

43

Unid. 120

44
Unid. 30

45
Unid. 174

46
Unid. 128

47
Unid. 1200

48
Unid. 400

49 Unid. 200

50 Unid. 100

51
Cx 48

52

Unid. 100

53 Pcte. 10

54

Rolo 445

55

Rolo 100

56

Rolo 35

57

Rolo 20

58
Rolo 80

59 Rolo 160

60
Rolo 345

61 Unid. 2

62

Unid. 80

63
Unid. 30

Cola bastão, fabricação nacional - fabricação nacional

DVD gravável - 4,7 GB, com capacidade de

armazenamento de 120 minutos.

Envelope oficio, branco, 16 x 11,5 cm - confeccionado em

papel Ap 75.

Envelope oficio, branco, 23 x 11,5 - onfeccionado em papel 

Ap 75g.

Envelope pardo 18 x 25 -confeccionado em papel

Envelope pardo 22x32 - confeccionado em papel

Cola branca, 01 kg - embalagem de 01 quilo, lavável,

fórmula a base de água e PVA, acabamento transparente

e flexível, bico dosador contra entupimento e vazamentos,

ideal para colar madeira, tecidos, cartolinas e papéis.

Cola branca, 40 gramas - lavável, fórmula a base de água

e PVA, acabamento transparente e flexível, bico dosador

contra entupimento e vazamentos, ideal para colar

madeira, tecidos, cartolinas e papéis

Cola branca, 90 gramas - lavável, fórmula a base de água

e PVA, acabamento transparente e flexível, bico dosador

contra entupimento e vazamentos, ideal para colar

madeira, tecidos, cartolinas e papéis.
Cola instantânea, 02 gramas - frasco, ideal para colar

porcelana, metal, borracha, couro, madeira, papel e

plástico.
Corretivo líquido a base de água - frasco 18 ml, de fácil

uso e secagem rápida.

Fita corrigível para máquina de escrever IBM .

Grampeador comum, pequeno - grampeador de mesa,

capacidade para grampear 12 folhas, capacidade para 50

grampos, dimensões 58x28x38,5 mm;

Grampeador tamanho médio, para grampo 26/6 -

capacidade para grampear 20 folhas;

Fita adesiva crepe, 50mm x 50m - largura da fita crepe:

50,0 mm, comprimento da fita crepe: 50,0 m, de papel

crepado, branca;

Fita adesiva, 12mm x 30m - fita adesiva transparente,

dimensões 12 x 30 cm, corte fácil, desenrolamento suave

e adesão instantânea

Fita adesiva, 12mm x 40m - corte fácil, desenrolamento

suave e adesão instantânea

Fita adesiva marrom, 45mm x 50m.

Fita adesiva transparente, 45mm x50m - corte fácil,

desenrolamento suave e adesão instantânea

Etiqueta laser inkjet laser, A4 349, 100 folhas, 12600

etiquetas. 

Extrator de grampo de metal - confeccionado em chapa de

aço carbono galvanizado ou aço inoxidável possuindo

ponta chata arredondada, abas laterais dobradas

formando curvatura apropriada para o apoio dos dedos,

garantindo o reforço da inclinação principal, deve ser

resistente e possuir perfeito acabamento nas bordas para

não causar ferimentos.

Ficha pautada 5x8cm, pacote com 100 fichas

Fita adesiva crepe, 19mm x 50m - largura da fita crepe:

19,0 mm, comprimento da fita crepe: 50,0 m, de papel

crepado, branca;

Fita adesiva crepe, 32mm x 50m - largura da fita crepe:

32,0 mm, comprimento da fita crepe: 50,0 m, de papel

crepado, branca.



64
Unid. 60

65
Cx 150

66
Cx 200

67
Pcte 282

68 Cx 60

69

Unid. 72

70

Unid. 72

71

Unid. 24

72
Unid. 156

73 Folha 120

74

Pcte 30

75

Rolo 60

76 Folha 110

77
Folha 600

78
Folha 30

79

Resma 56

80
Resma 40

81 Resma 40

82

Unid. 84

83

Unid. 280

84

Unid. 400

85
Unid. 400

Pata A-Z, costa estreita - tamanho: 28,5 x 34,5 x 5,3 cm,

etiqueta dupla face na lombada, revestimento interno e

externo de PP, polipropileno da mesma cor,

ecologicamente corretos, mecanismos niquelados de alta

precisão e cantoneiras de proteção de metal para evitar

qualquer desgaste, papelão resistente de qualidade

superior

Pasta A-Z, costa larga - costa larga, tamanho: 28,5 x 31,5

x 7,3 cm, etiqueta dupla face na lombada, revestimento

interno e externo de PP, polipropileno da mesma cor,

ecologicamente corretos, mecanismos niquelados de alta

precisão e cantoneiras de proteção de metal para evitar

qualquer desgaste, papelão resistente de qualidade

superior.

Pasta cartolina, com elástico - com abas , em cartão

duplex, pintado e plastificado com plástico transparente,

reforçada com ilhós.

Pasta cartolina, grampo trilho - tamanho ofício, 235x325

mm.

Papel cartaz - 15 cm x 20 cm

Papel couchê, branco, A-4 - 120 gramas, pacote com 50

folhas, alta lisura, com revestimento de alto brilho em

ambas as faces.

Papel adesivo, transparente - 45 cm x 2 mm, laminado de

PVC autoadesivo, protegido no verso, por papel siliconado,

aplicável na maioria das superfícies.

Papel crepom, cores variadas, medidas aproximadas:

0,48x2,00m .
Papel de seda, cores variadas, medidas

aproximadas:48x60cm.

Papel para presente, colorido, medidas aproximadas:

50x60cm.

Papel vergê, branco, A-4, 180 gramas, 50x1 - textura

levemente rugosa, formato A4 (210x297), gramatura 180

gramas, 50 folhas.

Papel vergê, creme, A-4, 180 gramas, 50x1 - textura

levemente rugosa, formato A4 (210x297),  50 folhas.

Papel xerográfico, 210x297, A-4, 500 folhas .

Grampeador comum, G. 26/6 (fabricação nacional) -

capacidade para grampear 25 folhas, capacidade para 100

grampos;
Grampo para grampeador - 26/6 (cx. Com 5.000 grampos) -

aço galvanizado.

Grampo trilho, metal - 80 mm, caixa contendo 50 unidades.

Grampo trilho, plástico - tamanho grande, em PP/PE, 

pacote com 50 conjuntos.

Lápis de cor, tamanho grande, 12 cores.

Marcador para quadro branco, azul - pincel para quadro

branco, cor azul, especial para quadro branco com ponta

macia que impede risco no quadro, apaga facilmente,

ponta de acrílico 6.0mm.

Marcador para quadro branco, preto - especial para quadro

branco com ponta macia que impede risco no quadro,

apaga facilmente, ponta de acrílico 6.0mm;

Marcador para quadro branco, verde - pincel quadro

branco, cor verde, especial para quadro branco pois possui

ponta macia que impede risco no quadro, apaga

facilmente, ponta de acrílico 6.0mm

Molha dedos, a base de água, 12 gramas - produto

atóxico, pasta à base de água.



86
Unid. 30

87
Unid. 20

88 Unid. 270

89

Unid. 150

90

Unid. 50

91

Unid. 200

92 Unid. 10

93

Unid. 2400

94
Unid. 26

95
Unid. 40

96 Unid. 320

97
Unid. 180

98
Unid. 180

99
Unid. 48

100
Unid. 96

101 Unid. 10

102
Unid. 68

103
Unid. 200

104
Unid. 72

105 Unid. 120

106

Unid. 60

107

Unid. 50

108
Unid. 130

109
Unid. 24

110 Unid. 20

111 Cx 24Transparência, 50 folhas, A4, 75 miras, sem tarja.

Pincel atômico, vermelho - marcador atômico, escrita

grossa, recarregável, tinta à base de álcool.

Porta papel de mesa, em acrílico, com duas divisões  

Prancheta, em acrílico - feito em poliestireno, pegador em

poliestireno, formato oficio, dimensões: 3 x 159 x 234 mm,

peso aproximado de 143 gramas.
Prancheta, em madeira escolar, em tamanho ofício com

prendedor metálico.

Reabastecedor para carimbo, preto - reabastecedor para

almofada de carimbo, líquido,  aproximadamente 40 ml.

Régua plástica, 30 cm, transparente.

Tesoura grande, em aço, fabricação nacional - tesoura uso

geral, , composição da lâmina em aço inox, cabo de resina

termoplástica, dimensões: 21 cm x 7 cm, altura: 1,5 cm.

Tinta para reabastecer pincel atômico, azul.

Tinta para almofada, para carimbo automático, na cor

preta.

Tesoura média, em aço, fabricação nacional - tesoura uso

geral, composição da lâmina em aço inox, cabo de resina

termoplástica, dimensões: 18 cm.

Tesoura pequena, em aço, fabricação nacional - aço

inoxidável 5x7x11,4cm.

Pasta poliondas, 40mm - material em polipropileno,

dimensões aproximadas: 335 x 250 x 40 mm, na cor azul

opaco, com elástico na cor da pasta

Pasta sanfonada, meio ofício, com divisões, transparente 

Pasta suspensa, completa - feita em cartão marmorizado,

plastificada com haste de metal, seis posições para visor e

etiqueta, quatro ponteiras plásticas fincadas com ilhós, um

grampo plástico, gramatura 305 g/m², dimensões: 361x240

mm.

Perfurador para papel, pequeno, dois furos, capacidade

para 08 folhas.

Perfurador para papel, médio, dois furos, capacidade para

10 folhas (fabricação nacional).

Pilha palito, AAA - voltagem 1,5v, alcalina.

Pincel atômico, azul - marcador atômico, escrita grossa, 

recarregável, tinta à base de álcool

Pincel atômico, preto - marcador atômico, escrita grossa,

recarregável, tinta à base de álcool.
Pincel atômico, verde - marcador atômico, escrita grossa,

recarregável, tinta à base de álcool

Pasta catálogo, 100 envelopes - plásticos finos, em PVC,

com fixação de envelopes por colchetes

Pasta catálogo, 50 envelopes - plásticos finos, em PVC, 

com fixação de envelopes por colchetes;

Pasta L, transparente - flexível, incolor em formato A4.

Pasta poliondas, 20mm - material em polipropileno,

dimensões aproximadas: 335 x 250 x 20 mm, na cor azul

opaco, com elástico na cor da pasta.

Pasta poliondas,35 mm - material em polipropileno,

dimensões aproximadas: 335 x 250 x 35 mm, sendo 25 na

cor azul opaco e 25 unidades na cor vermelha, com

elástico na cor da pasta.

Total:

Observação dos itens:



(         ) (         )

Condição de Pagamento:

Observações do Fornecedor:

Nota Fiscal:

Material:

- Especificações detalhadas dos produtos constam no Termo de Referência Nº 114/18 (anexo);

- Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global;

- Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme solicitação da OVG;

- Será realizada uma Negociação Aberta entre os fornecedores aptos, que será agendada e promovida pela pela

Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços.

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga: Serviço:


