
Contato: Fone:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni

1
pacote com 

25 KG
400

  

2 Kg 280

  

3 Kg 140

  

4
Galão de 5 

litros
9

  

Fermento seco instantâneo para pão francês. 

Constar data de fabricação e validade de no

mínimo 6 meses

Melhorador de farinha de trigo - estabilizante 

esteroil-2, lactil lactado de cálcio, ácido ascórbico e

azodicar monamida e enzima alfa-milase. Constar

data de fabricação e validade de no mínimo 6

meses.

Óleo emulsificante - para pães, embalagem com

identificação do produto, dos ingredientes,

informações nutricionais, marca do fabricante e

informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido e rotulagem de acordo com a legislação.

Constar data de fabricação e validade de no

mínimo 6 meses.

Os materiais/produtos deverão ser novos, de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar 

danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem, sob pena de não 

recebimento dos mesmos.

  - FICA A PROPONENTE CIENTE QUE NÃO será admitido neste processo a participação de fornecedor que se relacione 

com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005.L44

Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 05 (cinco) dias úteis contados da 

solicitação da OVG

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Outros:

jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 07/06/2022 - Podendo sofrer prorrogação - Acompanhar no site da OVG

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY 3201-9441

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

Farinha de tripo especial - com ferro e ácido

fólico. Não apresentar sujidades. Constar data de

fabricação e validade de no mínimo 6 meses.

Total:

Observação dos itens:

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

Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global.

Favor ler termo de referência e o Edital que segue em anexo. Nele constam as especificações e detalhes para providenciar 

a cotação
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(         ) (         )

Boleto bancário   (     ) Depósito bancário (     )

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

Prazo para pagamento:



Total

Os materiais/produtos deverão ser novos, de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar 

danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem, sob pena de não 

recebimento dos mesmos.

  - FICA A PROPONENTE CIENTE QUE NÃO será admitido neste processo a participação de fornecedor que se relacione 

com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005.L44

Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 05 (cinco) dias úteis contados da 

solicitação da OVG

jonacy.junior@ovg.org.br

07/06/2022 - Podendo sofrer prorrogação - Acompanhar no site da OVG

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

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

Observação dos itens:

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

Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global.

Favor ler termo de referência e o Edital que segue em anexo. Nele constam as especificações e detalhes para providenciar 

a cotação

mailto:jonacy.junior@ovg.org.br


Depósito bancário (     )

Observações do Fornecedor:


