
Contato:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone:

Celular:

Endereço:

Banco:

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 PACOTE 26

2 UNID 30

3 UNID 30

4 UNID 22

5 UNID 12

6 UNID 10

7 UNID 30

8 JOGO 10

9 UNID 25

10 UNID 45

11 UNID 33

12 UNID 38

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

Capa de corte cabelo sem manga profissional, materiais: nylon, 

comprimento x largura: 145cm x 120cm

Lista de Produtos / Serviços

Cumbuca graduada com alça é feita em plástico resistente na cor 

preta ideal para ser utilizada para reservar a quantidade desejada de 

produto para ser aplicada nos cabelos, possui medidas de 50ml a 

450ml de produto. Polipropileno, pigmento máster

Escovas profissional redondas tamanho P, material das cerdas: 

Mistas javali e nylon, punho de madeira e corpo de metal, resistente 

ao calor, diâmetro aproximado 4,7cm.

Escovas profissional redondas tamanho M, material das cerdas: 

Mistas javali e nylon, punho de madeira e corpo de metal, resistente 

ao calor, diâmetro aproximado 5,7cm.

Escovas profissional redondas tamanho G, material das cerdas: 

Mistas javali e nylon, punho de madeira e corpo de metal, resistente 

ao calor, diâmetro aproximado 6,4cm.

Pincel para tintura indicado para aplicação de coloração, dimensões: 

21cm x 5,5cm, composição: 95% polipropileno e 5% nylon.

DESCRIÇAO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

OP.Conta:Agência:

Fone:  62 3201 9464 PROCESSO        202200058001761ELIADA

Nome Fantasia:

Razão Social:

PROPOSTA VALIDA ATÉ 31/05/2022 - PODENDO TER PRORROGAÇÃO - ACOMPANHAR SITE OVG E HUMA

eliada.goncalves@ovg.org.br
Contratação de empresa para o fornecimento de produtos de higiene e 

beleza para as unidades da OVG

Pente de cabo fino, pente de carbono antiestático, material: 

carbono, tamanho aproximado: 23,5cm, na cor preta.

Pente de cabo grosso, composição: nylon 66, 30% fibra de vidro e 

adesivo antiestático, medida aproximada: 22,5cm de comprimento. 

Resistente ao calor

Tesoura para corte, reta, em aço inox, fio laser no tamanho mínimo 

de 5.0”cm

Tesoura fio desbaste (desfiadeira), possui amortecedor que suaviza 

os movimentos com tamanho mínimo de 5.5”.

Escova raquete profissional almofadada NC-29 cerdas 

arredondadas em nylon com base plástica e cabo plástico 

emborrachado. Aproximadamente 27cm de comprimento

Prendedores tipo piranhas, material: Plástico (abs), medidas da 

presilha: comprimento aproximado: 7,5cm x Largura: 6cm, pacote 

com 6 unidades

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


13 UNID 45

14 UNID 45

15 UNID 60

16 CX 40

17 CX 40

18 PCT 10

19 PCT 60

20 UNID 76

21 UNID 50

22 UNID 46

23 UNID 56

24 UNID 30

25 UNID 240

26 UNID 108

27 UNID 33

28 UNID 40

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 24

2 UNID 30

3 UNID 40

4 UNID 50

5 UNID 50

6 UNID 50

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 5

Shampoo profissional, galão entre 4,8l a  5 litros

Lâminas para navalhete, lâminas de aço Inoxidável 20x3.

Tesourinha da ponta reta, forma da ponta: Reta, Material: Aço 

inoxidável, comprimento: 8 cm

Lápis dermatográfico design de sobrancelhas na cor marrom.

Pinça agulha para sobrancelhas ponta fina usada para design de 

sobrancelhas em aço inoxidável, tamanho aproximado 7cm

Pinça diagonal, profissional, própria para modelar sobrancelhas. Sua 

ponta diagonal proporciona um ótimo desempenho. Também 

desencrava pelos com facilidade.  Material: Aço Inox.

VALOR TOTAL DO LOTE 02

Escovinha para sobrancelha, material: plástico e nylon

LOTE 3

DESCRIÇAO

DESCRIÇAO

ondicionador de uso profissional, galão entre 4,8l a  5 litros

Defrizante com queratina - aproximadamente 240ml; de uso 

profissional

Grampos pequenos, composição: arame de aço, ponta com resina 

de poliéster e pigmentos. Tamanho com 5cm

Grampos grandes, composição: arame de aço, ponta com resina de 

poliéster e pigmentos. Tamanho com 7cm

Paquímetro profissional para designer sobrancelha 15cm

LOTE 02

Grampo de cabelo invisível para uso de cabeleireiro, design de onda 

pequena, confeccionado em metal, tamanho 5cm

Espanador de cabelos, para retirar o excesso de cabelos após o 

corte ou remover resíduos secos na área de estética, material: 

cerdas sintéticas, firmes e macias, corpo: plástico com alumínio

Reparador de pontas uso profissional, 3 em 1, embalagem com 

30ml.

Ligas para penteados/elástico para cabelo, confeccionado em 

borracha, na cor preta

gel fixador de cabelo, pote de aproximadamente 300g, incolor, de 

alta fixação

Spray fixador de penteado, incolor, para todos os tipos de cabelo, 

volume líquido aproximadamente 400mililitros

Spray fixador de penteado extra forte, incolor, para todos os tipos de 

cabelo, volume liquido aproximadamente 400mililitros

Avental multiuso, em napa, na cor preta, com passador no pescoço, 

e amarração nas costas, tamanho aproximado 58 cm x 82 cm

Borrifador de água, gatilho com bico dosador do jato performance do 

profissional, plástico bola, capacidade 150ml

Navalhete para barbear, acabamento e finalização, Material: Resina 

e aço inoxidável, Comprimento aproximado: 16cm

VALOR TOTAL DO LOTE 01

Lavatório para salão de beleza, com os recipientes de shampoo e 

condicionador de 1,4 litros fixos na cuba. Acompanhar protetor de 

pescoço, frascos para shampoo e condicionador embutidos na cuba 

(removíveis), capacidade 150 kg, acompanha ducha, mangueiras, 

registro e suporte para aquecedor, medidas aproximadas: altura 

95cm / largura 53cm / comprimento 116cm



2 UNID 16

3 UNID 22

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 29

2 UNID 19

3 UNID 31

4 UNID 31

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 10

2 UNID 10

Observação dos itens:

FAVOR LER as Especificações descritas  constam no Termo de Referência  Nº 023/2022 - GGI

O julgamento das propostas será o menor por "LOTE"

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

agência e nº de conta em sua proposta.

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

Os produtos deverão ser entregues, preferencialmente de forma única, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) 

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

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

 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.

Será emitida Ordem de Compras para os itens negociados abaixo do valor previsto no subitem 7.21 do regulamento para 

aquisição da OVG (R$ 100.000,00), para os demais será emitido contrato com vigência de 3 meses.

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.

A entrega poderá ser fracionada, caso haja algum produto em falta no mercado, porém  não deverá ultrapassar o 

prazo de 30 (trinta) dias da solicitação da OVG. 

TOTAL GERAL

LOTE 4

LOTE 5

VALOR TOTAL DO LOTE 05

VALOR TOTAL DO LOTE 04

VALOR TOTAL DO LOTE 03

Cadeira giratória de salão, estrutura de tubo em aço carbono 

cromado, assento e encosto de espuma laminada de alta 

densidade, costura trabalhada em tecido de couro ecológico de alta 

resistência, apoio de cabeça com regulagem de altura, apoio para 

os pés, base em tubo de aço carbono cromado com niveladores de 

borracha antiderrapante. Dimensão aproximadas: 1,00cmx 0,57cm x 

0,66cm (AxLxP), peso: 13,7 kg.

Carrinho auxiliar para cabeleireiro, com 4 gavetas abrem para 

ambos os lados e possui suporte para secador de cabelos, pincel, 

tesouras e escovas, possui encaixes laterais para acoplar duas 

gavetas ao tampo, triplicando a área de trabalho do profissional, 

fabricado em polímero, o que confere em uma estrutura resistente 

ao produto.

Piastra, placas de TITANIUM, distribuição uniforme do calor: 

temperatura constante, variação de 20° em 20º: de 190°F/88°C a 

480°F/250°C, Cabo de 3m giratório, 220V ou bivolt

Máquina de acabamento para corte de cabelo, lâmina em aço inox, 

bivolt, 6 ajustes de altura de corte, dimensões aproximadas 

3,2X14,5X4cm. 220V ou bivolt

DESCRIÇAO

Secador de linha profissional, com 4 temperaturas, motor leve com 

alta durabilidade, ar quente e frio, 2000w. 220V ou bivolt

DESCRIÇAO

Cabeça de boneca com cabelo misto 30% sintético e 70% cabelo 

humano, cabelo no tamanho médio, resistente ao calor

Cabeça de boneca com cabelo misto 30% sintético e 70% cabelo 

humano, cabelo no tamanho grande (longo), resistente ao calor

Máquina de cortar cabelo, lâmina cromada de dentes alternados, 

oferece mais velocidade para corte preciso e suave, ergonômica. 

220V ou bivolt



Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações do Fornecedor:


