
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Unid Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid 960

2 M 13.900

3 KG 1.360

4 Unid 19.000

5 PAR 212.000

6 M 10.560

Lista de Produtos / Serviços

Linha de nylon nº 60 cone de aproximadamente

80 gramas, composição: 100% Poliamida na

Cor: bege ( excelente resistência)

Vivo: material em plástico na cor bege com

brilho, composto por 100% PVC, com

espessura aproximadamente de 11mm

Total:

Observação dos itens:

- Contratação de empresa para o fornecimento de insumos descritos abaixo, para a fabricação de bolsas dos

kits de enxovais para recém nascidos, que serão doados por meio da Gerência de benefícios Sociais - GBS, às

gestantes em situação de vulnerabilidade socioeconômico, conforme condições constantes do Termo de

Referência nº. 18/22-GGI, que é parte integrante deste edital.

- Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por item 

- Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 20 (vinte) dias uteis,

contados da solicitação da OVG, observando-se as condições do Termo para a entrega dos mesmos.                                                                                                                                              

Tecido poly 600 - Composição: 100% poliéster,

gramatura aproximada de 300g/m², largura

aproximada de 1,50 mts, cor: creme

Cursor de metal nº 06 - Niquelado Cor: Cromo -

Confeccionado em Metal - Sem trava (pacote de

no máximo 1.000 unidades)

Zíper no 06 - Cor Creme ou Palha - Largura

aproximada de 3,5cm - Material: 100% poliéster -

Material Cremalheira: Plástico - Sem trava

Botão de pressão completo, sendo

macho/fêmea tamanho: aproximado 9 mm,

referência da matriz de aplicação 1117/35,

composição: metal antiferrugem/macho e

fêmea - (pacote de no máximo 1.000 pares).

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

Outros:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

conceicao.fernandes@ovg.org.br

                                                                                                  CNPJ: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Maria Conceição 62 320193-87

Nome Fantasia:

Razão Social:

Esta solicitação é válida até o dia: 12/04/2022

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br


(         ) (         )

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga: Até 20 dias uteis, conforme TR

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações do Fornecedor:

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem

com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei

15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no

encaminhamento da proposta comercial.


