
Contato:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone:

Celular:

Endereço:

Banco:

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 480

2 UNID 480

3 UNID 300

4 UNID 300

e-mail:

CEP.:

Outros:

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

DESCRIÇAO

Fornecimento de Uniformes

Bermuda tipo ciclista - com elástico de aproximadamente 25mm na

cintura, composição aproximada - 86% poliamida e 14% elastano,

gramatura do tecido mínima - 200g/m². sendo nos tamanhos: P- 192

unidades, M - 192 unidades, G-72 unidades e GG - 24 unidades - na

cor preta, com silk na frente.  

Maiô para natação adulto com decote estilo "Nadador", forrado, alça

larga, gola careca, na cor preta, composição aproximada – 86%

Poliamida e 14% elastano, Gramatura do tecido mínima - 200 g/m²,

com silk na frente, sendo nos tamanhos: P- 120 unidades, M - 120

unidades, G-46 unidades e GG - 14 unidades. 

Sunga tipo boxer para natação, forrado, com elástico de

aproximadamente 25mm na cintura, na cor preta, composição

aproximada – 86% Poliamida e 14% elastano, Gramatura do tecido

mínima - 200 g/m², com silk na frente, sendo nos tamanhos: P- 120

unidades, M - 120 unidades, G-46 unidades e GG - 14 unidades

Lista de Produtos / Serviços

Collant para aulas de dança - com decote redondo na frente e nas

costas, forrado, na cor preta, composição aproximada – 86%

Poliamida e 14% elastano, Gramatura do tecido mínima - 200 g/m²,

com silk na frente, sendo nos tamanhos: P- 192 unidades, M - 192

unidades, G-72, unidades e GG - 24 unidades

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

LOTE 01 

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

OP.Conta:Agência:

Fone:  62 3201 9387 PROCESSO        202200058002210Maria Conceição

Nome Fantasia:

Razão Social:

PROPOSTA VALIDA ATÉ 15/06/2022 - PODENDO TER PRORROGAÇÃO - ACOMPANHAR SITE OVG E HUMA

conceicao.fernandes@ovg.org.br

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


5 UNID 600

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 450

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 300

2 UNID 300

ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 150

DESCRIÇAO

Avental para oficina de artesanato em tecido napa sintética,

medindo aproximadamente 75cm de comprimento, 55cm de cintura e

28cm busto, com bolso frontal medindo aprox. 30x20cm e faixas com

aprox. 3,5cm de largura para amarração cruzada nas costas. na cor

bege escuro, composição 70% PVC e 30% substrato, acabamento

fosco, Gramatura do tecido de aproximadamente 270g/m², com silk

na frente, Sendo no tamanho: único - 450 unidades, 

LOTE 02 - 

VALOR TOTAL DO LOTE 01

VALOR TOTAL DO LOTE 

Touca para atividade aquática, com recortes verticais e elástico de

aproximadamente 20mm para melhor ergonomia e encaixe, na cor

preta, composição aproximada – 86% Poliamida e 14% elastano,

Gramatura do tecido mínima - 200g/m², nas medidas aproximadas de

26 x 12 x 2 cm, com silk nas laterais. Sendo no tamanho: único - 600

unidades, 

LOTE 04

Avental para culinaria, medindo aproximadamente 75cm de

comprimento, 55cm cintura e 28cm busto, com bolso frontal medindo

aproximadamente 30cm largura e 20cm de comprimento e faixas de

aproximadamente 3,5cm de largura para amarração cruzada nas

costas. Composição -100% poliéster; Trama-Sarja 2×1; Gramatura

aproximada - 197 g/m²; Cor - Preto, Sendo no tamanho: único - 300

unidades.

Touca culinária com testeira, pregas e elástico na nuca de

aproximadamente 40mm de largura; Composição - 100% poliéster,

Trama - Sarja 2×1

Gramatura do tecido de aproximadamente - 197 g/m², Cor - Preto, silk

na frente. Sendo no tamanho: único - 300 unidades.

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 03 - 

DESCRIÇAO

DESCRIÇAO

Colete transpassado para amarrar na lateral em tecido gabardine

microfibra trama Sarja 2×1, Gramatura do tecido de

aproximadamente - 197 g/m², Composição - 100% poliéster na cor

branco. silk na frente, Sendo no tamanho: M- 50 unidades, G -100

unidades.



ITEM UNID QTD Vl. UNI Total

1 UNID 400

Observação dos itens:

FAVOR LER as Especificações descritas  constam no Termo de Referência  Nº  030/2022

Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por lote.

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

- Os produtos serão entregues de forma parcelada, em até 03 (três) parcelas, conforme demanda da OVG,

dentro do prazo da contratação. As entregas parceladas deverão ser realizadas em até 30 (trinta) dias, contados

da solicitação da OVG, observando-se as condições do termo.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:

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.

LOTE 05

DESCRIÇAO

Coletes esportivos em Malha tecnologia dry, para treino de

esportes, decote careca, com aberturas laterais, acabamentos de

aproximadamente 2cm na mesma cor da peça evitando ao máximo

franzido/irregularidade na costura, fechamento com 01 elástico

branco de aproximadamente 40mm de largura na parte inferior da

peça (preferencialmente com as pontas embutidas na barra);

Composição - 100% poliéster, Trama – lisa fechada, Gramatura do

tecido aproximadamente - 130 g/m² nas cores – 100 unidades - Azul

royal/100 unidades - Verde Bandeira escuro/100 unidades -Laranja

fluorescente/100 unidades Amarelo ouro, com silk na frente e costas.

Sendo no tamanho: M- 200 unidades, G -200 unidades

VALOR TOTAL DO LOTE 

VALOR TOTAL DO LOTE 


