
Contato:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone:

Celular:

Endereço:

Banco:

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 2.500

2 UNID 2.070

3 UNID 1.400

4 UNID 480

5 UNID 360

6 UNID 350

7 UNID 340

8 JOGO 50

9 UNID 100

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

LOTE 01

e-mail:

CEP.:

Outros:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

OP.Conta:Agência:

Fone:  62 3201 9464 PROCESSO        202200058001341ELIADA

Nome Fantasia:

Razão Social:

PROPOSTA VALIDA ATÉ 20/05/2022 -  PODENDO TER PRORROGAÇÃO - ACOMPANHAR SITE OVG E HUMA

eliada.goncalves@ovg.org.br

Contratação de empresa para o fornecimento de material de 

expediente, escritório e artesanato para atendimento à OVG, Sede, 

Unidades e   Programas da OVG, pelo período de 12 (doze) meses.

Caneta esferográfica, tubo transparente, tinta na cor preta, com 

tampa ventilada e corpo hexagonal, ponta média 1.0 mm (que 

garante escrita macia e suave), com tinta de alta qualidade (que 

seca rápido e não borra) e esfera de tungstênio. 

Caneta esferográfica, tubo transparente, tinta na cor vermelha, com 

tampa ventilada e corpo hexagonal, ponta média 1.0 mm (que 

garante escrita macia e suave), com tinta de  alta qualidade (que 

seca rápido e não borra) e esfera de tungstênio. 

Caneta marca texto, atóxico, com tampa, corpo cilíndrico, 

ponta chanfrada e tinta fluorescente na cor amarela (tinta à base de 

água). 

Caneta marca texto, atóxico, com tampa, corpo cilíndrico, 

ponta chanfrada e tinta fluorescente na cor laranja (tinta à base de 

água).   

Caneta marca texto, atóxico, com tampa, corpo cilíndrico, 

ponta chanfrada e tinta fluorescente na cor rosa (tinta à base de 

água). 

Caneta marca texto, atóxico, com tampa, corpo cilíndrico, 

ponta chanfrada e tinta fluorescente na cor verde (tinta à base de 

água). 

Caneta hidrocor, atóxico, tinta lavável (tinta à base de água), ponta 

média e resistente, com tampa antiasfixiante, estojo com 12 cores 

variadas.

Caneta para retroprojetor, atóxico, tinta na cor azul, com ponta de 

2.0mm (ponta média), espessura de escrita: papel 0.5mm, tinta à 

base de álcool (resistente à água).

DESCRIÇAO

Caneta esferográfica, tubo transparente, tinta na cor azul, com 

tampa ventilada e corpo hexagonal, ponta média 1.0 mm (que 

garante escrita macia e suave), com tinta de alta  qualidade (que 

seca rápido e não borra) e esfera de tungstênio. 

PINCEIS E CANETAS

mailto:eliada.goncalves@ovg.org.br
mailto:eliada.goncalves@ovg.org.br


10 UNID 90

11 UNID 210

12 UNID 200

13 UNID 175

14 UNID 140

15 UNID 166

16 UNID 141

17 UNID 151

18 UNID 132

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 70

2 UNID 175

3 UNID 350

4 UNID 130

5 UNID 165

6 UNID 245

Pincel marcador atômico, atóxico, tinta na cor preto, escrita grossa, 

recarregável, tinta à base de álcool, ponta em feltro (chanfrada).  

Pincel marcador atômico, atóxico, tinta na cor vermelho, escrita 

grossa, recarregável, tinta à base de álcool, ponta em feltro 

(chanfrada).  

Caneta para retroprojetor, atóxico, tinta na cor preta, com ponta de 

2.0mm (ponta média), espessura de escrita: papel 0.5mm, tinta à 

base de álcool (resistente à água).

Pincel marcador atômico, atóxico, tinta na cor azul, escrita grossa, 

recarregável, tinta à base de álcool, ponta em feltro (chanfrada).

Borracha escolar macia para lápis, na cor branca, atóxica, 

medindo aproximadamente: 33x23x7 mm (CxLxA), borracha não 

suja e não enruga o papel.

Calculadora de mesa, simples, sem bobina, 12 dígitos, acompanha 

pilha compatível com o produto.

Caderno capa dura, grande, brochura costurado, com 96 folhas 

(cores lisas e sortidas).

Caderno capa dura, pequeno, brochura costurado, com 48 folhas 

(cores lisas e sortidas).

MATERIAIS DIVERSOS

DESCRIÇAO

Pincel marcador atômico, atóxico, tinta na cor verde, escrita grossa, 

recarregável, tinta à base de álcool, ponta em feltro (chanfrada).  

Pincel marcador para quadro branco, atóxico, tinta na cor azul, 

recarregável, ponta média redonda e macia (ponta super-resistente). 

 

Pincel marcador para quadro branco, atóxico, tinta na cor preta, 

recarregável, ponta média redonda e macia (ponta super-resistente). 

 

Pincel marcador para quadro branco, atóxico, tinta na cor verde, 

recarregável, ponta redonda e macia (ponta super-resistente).   

Pincel marcador para quadro branco, atóxico, tinta na cor vermelha, 

recarregável, ponta média redonda e macia (ponta super-resistente). 

 

Apagador para quadro branco, modelo simples, em feltro (macio e 

resistente), com pegador anatômico em plástico na cor preta, 

medindo aproximadamente 50x150x35 mm (LxCxA). 

LOTE 02

Apontador de lápis n°. 2, simples, pequeno, de plástico e sem 

depósito, com um furo e lâmina de aço com excelente fio de corte 

(cores lisas e variadas). 

VALOR TOTAL DO LOTE 01



7 UNID 110

8 UNID 375

9 UNID 210

10 UNID 72

11 UNID 220

12 UNID 55

13 UNID 3

14 UNID 3

15 UNID 1.400

16 UNID 85

17 UNID 210

18 UNID 420

19 UNID 55

20 UNID 60

21 UNID 85

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 550

2 UNID 175

Elástico látex n°. 18, na cor amarela, elástico com formulação de 

alta qualidade e excelente resistência, composto por borracha / 

látex, pacote de 1 kg. 

Espiral plástica, na cor preto, diâmetro de 9 mm, com capacidade 

para encadernar 50 folhas, pacote com 100 unidades. 

Espiral plástica, na cor preto, diâmetro de 40 mm, com capacidade 

para encadernar 350 folhas, pacote com 18 unidades.  

PASTAS  DIVERSAS

DESCRIÇAO

Caderno capa dura, pequeno, brochura costurado, com 96 folhas 

(cores lisas e sortidas).

Cola branca, embalagem de 90 gramas, á base de água, lavável e 

atóxico, possui secagem rápida e bico dosador, ideal para colar 

madeira, tecidos, cartolinas e papéis.

Cola de silicone para artesanato, liquida, embalagem de 60 ml, forte, 

flexível e transparente. Ideal para trabalhos em tecido, feltro, E.V.A, 

isopor, papel, dentre outros.

Cola instantânea, frasco de 03 gramas, ideal para colar porcelana, 

metal, borracha, couro, madeira, papel e plástico.

Corretivo liquido à base de água, atóxico, frasco de 18 ml, de fácil 

uso e secagem rápida, excelente cobertura que dispensa retoques. 

LOTE 03

Reabastecedor para almofada de carimbo, líquido, na cor preta, 

aproximadamente 40 ml.  

Umedecedor de dedos (molha dedos) em pasta ou gel atóxico, 

inodoro ou ligeiramente perfumado, não gorduroso, que não manche 

roupas e documentos, com peso líquido mínimo de 12g.

Caixa box poliondas, material em polipropileno, medindo 

aproximadamente: 350x130x250mm, fechamento com travas, caixa 

de fácil montagem, na cor azul.

Pasta Registradora A-Z, na cor preta tigrada, lombo largo, tamanho 

papel ofício, com visor, ferragens internas para arquivo.

Lápis preto de grafite, super-resistente, produzido em madeira, 

formato redondo, grafite n°. 02, com marca do fabricante impressa 

no lápis. 

Tesoura escolar sem ponta, super-resistente, fabricação 

nacional, com comprimento superior a 12 cm, lâmina em aço inox e 

cabo em polipropileno (cores lisas e variadas). 

Tesoura grande, super-resistente, fabricação nacional, para 

uso geral, tamanho grande, lâmina em aço inox e cabo em 

polipropileno (na cor preta), tesoura com comprimento aproximado 

de 21 cm.

Régua plástica escolar, 30 cm, transparente, super-resistente. 

Reabastecedor para almofada de carimbo, líquido, na cor azul, 

aproximadamente 40 ml.  

VALOR TOTAL DO LOTE 02



3 UNID 19

4 UNID 30

5 UNID 30

6 UNID 1.235

7 UNID 418

8 UNID 265

9 UNID 945

10 UNID 19

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 ROLO 340

2 ROLO 520

3 ROLO 230

4 ROLO 340

5 ROLO 650

6 UNID 180

7 PACOTE 250

8 PACOTE 290

9 UNID 14

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

Pasta catálogo (capa preta), com visor frontal, reforçada, na cor 

preta, com 50 envelopes plásticos resistentes e 4 colchetes, 

tamanho papel ofício. 

Pasta L, flexível, incolor em formato A-4.

Pasta poliondas, 35 mm, material em polipropileno, medindo 

aproximadamente: 335 x 250 x 35 mm, em cores lisas e variadas, 

com elástico na cor da pasta.

Pasta poliondas, 55 mm, material em polipropileno, medindo 

aproximadamente: 335 x 250 x 55 mm, em cores lisas e variadas, 

com elástico na cor da pasta.

Pasta suspensa, completa, feita em cartão marmorizado, grampo 

plástico e hastes metais não removíveis ou hastes plásticas 

removíveis, acompanhado de visor, etiqueta e vinco marcador de 

página, possui oito posições para grampo e duas posições para 

arquivo de saco plástico, quatro furos para colocação de saco 

plástico, medindo aproximadamente: 361x240mm, pasta na cor 

castanho.

FITAS E BLOCOS DE NOTAS AUTOADESIVAS

LOTE 4

LOTE 5

DESCRIÇAO

Pasta cartolina com abas e elástico, em cartão, com ou sem ilhós, 

medindo aproximadamente: 350x240mm.

Pasta sanfonada A-4, confeccionada em polipropileno, atóxica, 

impermeável, resistente e reciclável, cor transparente, contém 31 

divisórias, fechamento com elástico, medindo 

aproximadamente 250x350mm.

Pasta grampo trilho papelão, grampo plástico, tamanho papel ofício, 

em cartão duplex pintado e plastificado na mesma cor. (entrega 

em cores lisas e variadas). 

Fita dupla face fixa forte, transparente, com medida mínima de 

19mmx20m, união translúcida e permanente entre diversos 

materiais (acrílico, vidro, plástico e metais). 

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

retangular, cor amarela, dimensão: 38 mm x 50 mm cada bloco, 

embalagem de 4 blocos com 100 folhas cada.

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

retangular, cor amarela, dimensão: 76 mm x 102 mm cada bloco, 

embalagem de 1 bloco com 100 folhas cada.

Bloco recibo, comercial, com canhoto, 50 folhas.

Fita adesiva crepe, 18mm x 50m, de papel crepado, branca (super-

resistente). 

Fita adesiva crepe, 36mm x 50m, de papel crepado, branca (super-

resistente). 

Fita adesiva crepe, 48mm x 50m, de papel crepado, branca (super-

resistente). 

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

suave e adesão instantânea (super-resistente).

Fita adesiva transparente, 45mm x 45m, corte fácil, desenrolamento 

suave e adesão instantânea (super-resistente). 

PAPEIS DIVERSOS

DESCRIÇAO

VALOR TOTAL DO LOTE 03

VALOR TOTAL DO LOTE 04



1 UNID 100

2 PACOTE 80

3 PACOTE 260

4 PACOTE 120

5 UNID 410

6 UNID 250

7 UNID 270

8 UNID 270

9 UNID 240

10 UNID 230

11 UNID 920

12 UNID 850

13 UNID 460

14 UNID 1.540

15 UNID 1.050

16 UNID 2.560

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 200

2 UNID 115

3 UNID 200

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 200

Cartolina amarela - medindo aproximadamente 50cmx66cm. 

Envelope pardo com dimensões: 31x41 cm, confeccionado em 

papel kraft de ótima qualidade, sem impressão.

Cartolina verde - medindo aproximadamente 50cmx66cm.

Bobina térmica 57/300 – bobina para relógio de ponto eletrônico, 

produzido em papel térmico de ótima qualidade, ótima impressão e 

muita nitidez, papel na cor amarelo claro, com dimensões: 

57mmx300m.

Envelope pardo com dimensões: 18x25 cm, confeccionado em 

papel kraft de ótima qualidade, sem impressão.

EXTRATOR DE GRAMPO, PERFURADOR, GRAMPEADOR, GRAMPOS E CLIPS

Cartolina rosa - medindo aproximadamente 50cmx66cm.

Extrator de grampo, 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.

LOTE 6

Envelope carta, branco liso, tamanho 16 x 11,5 cm, produzido com 

papel de primeira linha e ótimo acabamento.

Envelope ofício liso, no tamanho 114 x 229 mm, gramatura de 75g e 

cor Branco, produzido com papel de primeira linha e ótimo 

acabamento.

Papel crepom, medindo aproximadamente 48cmx2m (entrega em 

cores lisas e variadas).

Cartolina azul - medindo aproximadamente 50cmx66cm.

Cartolina branca - medindo aproximadamente 50cmx66cm.

Papel cartaz, fosco, medindo aproximadamente 

48cmx66cm (entrega em cores lisas e variadas).

DESCRIÇAO

Envelope pardo com dimensões: 24x34 cm, confeccionado em 

papel kraft de ótima qualidade, sem impressão.

Bobina térmica 80/30 - produzida em papel térmico de ótima 

qualidade, ótima impressão e muita nitidez, papel na cor 

amarelo claro, com dimensões: 80mmx30m, e compatível com 

todas impressoras de impressão térmica direta.

Bobina térmica 57/100 – bobina para relógio de ponto eletrônico, 

produzido em papel térmico de ótima qualidade, ótima impressão e 

muita nitidez, papel na cor amarelo claro, com dimensões: 

57mmx100m.

Papel color set, medindo aproximadamente 48x66cm, pacote com 

100 unidades (entrega em cores lisas e variadas).

Papel de seda, cor branco, medindo aproximadamente 50x70cm, 

pacote com 100 unidades.

Papel de seda, medindo aproximadamente 50x70cm, pacote com 

100 unidades (entrega em cores lisas e variadas).

DESCRIÇAO

Envelope pardo com dimensões: 16x22 cm, confeccionado em 

papel kraft de ótima qualidade, sem impressão.

LOTE 7

BOBINAS

VALOR TOTAL DO LOTE 06

VALOR TOTAL DO LOTE 05



2 UNID 85

3 UNID 205

4 UNID 10

5 UNID 17

6 CAIXA 11

7 CAIXA 140

8 CAIXA 110

9 CAIXA 115

10 CAIXA 110

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 570

2 UNID 565

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 85

2 PACOTE 100

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

LOTE 09

Clips galvanizado – 4/0, produzido em arame de aço galvanizado, 

caixa com 50 unidades.

LOTE 10

Grampeador para 100 folhas, tamanho grande, profissional, na cor 

preta, produzido totalmente em aço com base e apoio plástico 

anatômico, sendo compatível com os seguintes grampos: 23/6, 

23/8, 23/10 e 23/13.

Pistola de cola quente, potência de pico: 40W, para bastão de cola 

quente grossa (11,2mmx30cm), produzido em plástico, certificado 

pelo INMETRO, bivolt automático, cor preto, com bico protetor, para 

maior segurança.

Bastão de cola quente grossa, cor translúcida, odor neutro, medindo 

11,2mmx30cm, pacote de 1 kg.  

Perfurador de papel para mesa de trabalho, metal, com dois furos, 

na cor preto, com capacidade para perfurações em até 20 folhas de 

papel comum por vez, com base plástica protetora para esvaziar o 

confete, fabricação nacional. 

ETIQUETAS

DESCRIÇAO

PILHAS ALCALINAS

DESCRIÇAO

PISTOLA PARA COLA QUENTE E REFIL

DESCRIÇAO

Grampeador de mesa 26/6, na cor preta, com estrutura metálica de 

alta resistência, para alfinetar e grampear, com capacidade para 

grampear até 30 folhas, medindo no mínimo 20cm de 

comprimento (fabricação nacional).

Grampo para grampeador – 23/13, aço galvanizado (caixa com 

5.000 grampos).

Grampo para grampeador – 26/6, aço galvanizado (caixa com 

5.000 grampos).

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 50 unidades.

Pilha alcalina pequena, 1,5 V, tamanho AA. MARCA DE 

REFERÊNCIA: DURACELL OU SIMILAR em qualidade e 

desempenho, com validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

data da entrega. Embalagem com 02 (duas) unidades de 

pilha/cada. 

Pilha alcalina palito, 1,5 V, tamanho AAA. MARCA DE 

REFERÊNCIA: DURACELL OU SIMILAR em qualidade e 

desempenho, com validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

data da entrega. Embalagem com 02 (duas) unidades de 

pilha/cada. 

LOTE 8

VALOR TOTAL DO LOTE 09

VALOR TOTAL DO LOTE 08

VALOR TOTAL DO LOTE 07

Grampeador de mesa 26/6, na cor preta, com estrutura metálica de 

alta resistência, para alfinetar e grampear, com capacidade para 

grampear até 25 folhas, medindo no mínimo 13cm de 

comprimento (fabricação nacional).



1 UNID 50

2 UNID 5

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 105

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 700

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 1300

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 60

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 8

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

Etiqueta auto-adesiva na cor  branca  disposta em folha formato 

A-4 para impressora: Ink-Jet e laser.                                                                                                                               

Coluna por folha: 07 colunas;                                          Etiqueta 

por folha: 126 etiquetas;                                                                           

Medidas das etiquetas: 26 mm x 15 mm;                     

Embalagem: 100 folhas;                                                                             

Etiqueta por embalagem: 12.600 etiquetas.  

LOTE 11

EXPOSITOR A-04

PORTA PAPEL DE MESA

DESCRIÇAO

LOTE 12

Porta papel de mesa, tamanho ofício, cor cristal, com 

duas bandejas articuláveis, com medidas mínimas de 

7x25,5x37cm.

Etiqueta auto-adesiva na cor  branca  disposta em folha formato 

carta adequada para impressora: Ink-Jet e laser.                                                                                                                               

Coluna por folha: 02 colunas;                                          Etiqueta 

por folha: 14 etiquetas;                                                                           

Medidas das etiquetas: 33,9 mm x 101,6 mm;  Embalagem: 100 

folhas;                                                       Etiqueta por 

embalagem: 1.400 etiquetas.  

DESCRIÇAO

Prancheta ofício A-4, ótimo acabamento dos dois lados, com os 

cantos arredondados e prendedor metálico, MDF, 

medindo aproximadamente: 33 cm x 23 cm, e espessura de 

3mm

LOTE 14

PAPEL COUCHÊ

DESCRIÇAO

DESCRIÇAO

Expositor em poliestireno, modelo A-4, cor cristal, com fita 

dupla face para fixação, medindo aproximadamente 230 x 

320mm.

LOTE 13

PRANCHETA

LOTE 16

CESTO DE LIXO PARA ESCRITORIO

DESCRIÇAO

Papel couchê fosco, branco, sem brilho, A-4, 250 gramas, 

pacote com 100 folhas.   

LOTE 15

AGENDAS

DESCRIÇAO

Agenda, capa dura, cor preta ou cinza, em espiral, planejamento 

mensal, calendário ano 2022, com visão de um dia por página 

(incluindo sábado e domingo), mínimo de 196 folhas, medindo 

aproximadamente 20x27,5cm.   

VALOR TOTAL DO LOTE 11

VALOR TOTAL DO LOTE 10

VALOR TOTAL DO LOTE 12

VALOR TOTAL DO LOTE 13

VALOR TOTAL DO LOTE 14

VALOR TOTAL DO LOTE 15



1 UNID 385

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 30

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 16

2 UNID 2

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 PACOTE 2

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNIDADE 4

2 UNIDADE 2

Cesto de lixo para escritório, formato redondo, sem tampa, 

capacidade mínima para 10 litros, composto de metal aramado, 

na cor preta, material extremamente resistente, leve e maleável 

para uso diário, totalmente seguro e sem bordas, material 

inquebrável, com medidas mínimas de 27x23cm (AxL).  

MODELO ANEXO.

LOTE 17

Cavalete Flip-Chart em alumínio tubular, com rodízios nos pés para 

fácil movimentação. Acompanha lousa quadro branco - dimensão: 

72x92cm (LxC), super-resistente, superfície lisa e de secagem 

rápida, fundo em mdf de 9 mm e moldura em alumínio, altura 

regulável, com suporte fixo para apagador e pincéis.  

Altura do Cavalete 180 cm.  IMAGEM ILUSTRATIVA DO PRODUTO 

NO TERMO DE REFERÊNCIA

Quadro de aviso - dimensão:150x120cm (CxL), moldura em 

alumínio com cantos arredondados, tampo com

acabamento em cortiça, interior em cortiça emborrachada, fundo em 

mdf, acompanha kit para fixação.

PEN DRIVE

DESCRIÇAO

Pen Drive, 16 GB, USB, com Leitura mínima de 10MB/s e 

Gravação mínima de 3MB/s.

LOTE 18

SUPORTE MANUAL PARA FITA ADESIVA

LOUSAS QUADROS BRANCOS ESCOLARES

LOTE 20

DESCRIÇAO

DESCRIÇAO

DESCRIÇAO

KIT PARA ENCADERNAÇÃO

LOTE 19

Suporte Manual para Fita Adesiva de Empacotamento, com 

cabo tipo pistola (permite ao operador aplicar, cortar e polir a 

fita em um movimento fácil com uma mão), design simplificado 

e fácil de utilizar, o suporte torna as atividades mais fáceis 

devido a existência de sua lâmina de precisão que torna o corte 

mais rápido e eficiente. 

Especificações:

a) Largura máxima da fita: 50mm

b) Comprimento máximo da fita: 100m (para fitas de BOPP)

c) Diâmetro interno da arruela: 76,2mm

d) Material: Plástico

e) imagem ilustrativa do produto:     MODELO ANEXO TR.

Suporte para fita adesiva (durex) grande, cor preto, com 

cortador de aço em inox e base antiderrapante, suporte 

compatível com o rolo de fita adesiva durex transparente na 

seguinte medida: 18mmx50m. 

a) Imagem ilustrativa do produto como referência: 

MODELO ANEXO TERMO DE REFERENCIA

Capa para encadernação, com textura em couro, na cor preto, 

acompanhado de cristal line, tamanho A-4, pacote com 100 

unidades.

VALOR TOTAL DO LOTE 18
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3 UNIDADE 4

4 UNIDADE 20

5 UNIDADE 3

6 UNIDADE 8

Observação dos itens:

FAVOR LER as Especificações descritas  constam no Termo de Referência  Nº 006/2022 - CCP

 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.

A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal 

correspondente  (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

Já os lotes 15, 16, 17, 18, 19 e 20 terão exigência para entrega única e total, com observância ao item 7 deste 

Termo, que trata sobre os prazos  de entrega e forma de recebimento para cada lote.

Para o Contrato de Fornecimento, os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, com um prazo de 

entrega de até 05 (cinco) dias úteis  contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo 

para a entrega dos mesmos.

 nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 terão suas entregas de forma parcelada e sob demanda mensal, em  um 

contrato com vigência para 12 (doze) meses.

O julgamento das propostas será o menor por "LOTE"

Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO, de 

segunda a sexta-feira  (exceto feriados), das 08h30min às 11H e das 14h30min às 16H (horário de Brasília/DF).

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, 

agência e nº de conta em sua proposta.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações do Fornecedor:

Para os LOTES   15, 16, 17, 18, 19 e 20  -  Será emitido Ordem de Compras para o objeto.

Favor encaminhar proposta com a certidões solicitadas no Termo de Referência.

Os produtos constantes nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 terão suas entregas de forma    

parcelada e sob demanda mensal, em   um contrato com vigência para 12 (doze) meses.

Lousa quadro branco - dimensão: 90x60cm (CxL), super-resistente, 

superfície lisa e de secagem rápida, com

suporte para apagador e pincéis, moldura em alumínio com cantos 

arredondados, fundo em MDF de 9 mm, acompanha kit para fixação 

em parede

Lousa quadro branco - dimensão: 120x90cm (CxL), super-resistente, 

superfície lisa e de secagem rápida, com

suporte para apagador e pincéis, moldura em alumínio com cantos 

arredondados, fundo em MDF de 9

mm, acompanha kit para fixação em parede.

Lousa quadro branco - dimensão: 180x120cm (CxL), super-

resistente, superfície lisa e de secagem rápida, com

suporte para apagador e pincéis, moldura em alumínio com cantos 

arredondados, fundo em MDF de 9

mm, acompanha kit para fixação em parede.

Lousa quadro branco - dimensão: 180x120cm (CxL), super-

resistente, superfície lisa e de secagem rápida, com

suporte para apagador e pincéis, moldura em alumínio com cantos 

arredondados, fundo em MDF de 9

mm, acompanha kit para fixação em parede.

VALOR TOTAL DO LOTE 20

TOTAL GERAL


