
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Qtd Vl. Uni Total

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

Local de Intalação

Entrada

Parece recepção

Fachadados fundos

Recepção da 
psicologia/

Serviço Social

Biblioteca

Refeitório

Corredor bloco 2

Confecção e instalação de letras caixa em 
chapa galvanizada pintura automotiva. 
(instalação inclusa) medida: 6,2400 x 0,6500 
(m2) metragem final: 4,0560 (grandes 
formatos serralheria - letra caixa aço 
galvanizado)

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

Produto / Serviço

Outros:

Inscrição Municipal:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JONACY JUNIOR (62) 3201-9441

jonacy.junior@ovg.org.br
Esta solicitação é válida até o dia: 09/06/2022 - Podendo ser postergado - Acompanhar no site da OVG

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Adesivo recorte monomérico, Nuvens 3x,72 - 
2x,75 e 3,22x1 (instalação inclusa) 3,2200 x 
1,0000 (m2) metragem final: 3,2200 (grandes 
formatos adesivo recorte monomérico)

Confecção e instalação de letreiro, frontal em 
acrílico, iluminação em led. (instalação 
inclusa) 2,9000 x 1,2500 (m2) metragem final: 
3,6250 (letra caixa aço galvanizado)

Confecção e instalação de letras caixa em 
chapa galvanizada pintura automotiva. 
(instalação inclusa) 26,0000 x 0,5000 (m2) 
metragem final: 13,0000

Adesivo impresso em alta resolução 
(instalação inclusa) 1,3000 x 1,1000 (m2) 
metragem final: 1,4300 (grandes formatos 
adesivo leitoso p/ superfície lisa)

Adesivo com corte especial. (instalação 
inclusa) 2,8200 x 0,9000 (m2) metragem final: 
2,5380 (grandes formatos adesivo recorte 
monomérico)

Adesivo com corte especial (instalação 
inclusa) 3,0000 x 1,0000 (m2) metragem final: 
3,0000 (grandes formatos adesivo recorte 
monomérico)



8 2

9 1

10 7

11 2

12 1

13 1

14 10

15 52

16 30

Sinalização Salas

Sinalização Salas

Clube da costura 
parede 1

Laboratório 
multimídia

Bloco 4

Auditório

Parede quadra

Fachada Interno

Arquibancadas 
quadra poliesportiva

Placas PS 3mm com corte especial e 
adesivos impressos: 4 ondas 7x1,50, 6 
bonecos 1,20x1,30, logo OVG 352x,78 e 
brasão do estado 2,70x1,19, placas fixadas 
direto na estrutura com fita dupla face ou 
parafusadas. (instalação inclusa) 7,0000 x 
1,5000 (m2) metragem final: 105,0000 
(grandes formatos placa PS 3 mm) (grandes 
formatos placa PVC 2 mm)

Placas salas - com adesivo, fixadas diretos 
na parede com fita dupla face (instalação 
inclusa) 0,3000 x 0,1000 (m2) metragem final: 
1,5600 (grandes formatos placa PVC 2 mm)

Placas perpendicular salas - com adesivo, 
fixadas direto na parede com fita dupla face - 
frente e verso. (instalação inclusa) 0,3000 x 
0,1000 (m2) metragem final: 0,9000 (grandes 
formatos placa PVC 2 mm)

Adesivo impresso com corte especial. 
(instalação inclusa) 2,0000 x 1,0000 (m2) 
metragem final: 14,0000 (grandes formatos 
adesivo recorte monomérico)

Confecção e instalação de letras caixa em 
chapa galvanizada pintura automotiva. 
(instalação inclusa) 2,0000 x 0,2200 (m2) 
metragem final: 0,8800 (grandes formatos 
serralheria - letra caixa aço carbono 
galvanizado)

Confecção e instalação de letras caixa em 
PVC expandido 2mm pintura automotiva. 
(instalação inclusa) 2,6000 x 1,4000 (m2) 
metragem final: 3,6400 (grandes formatos 
serralheria - letra caixa PVC)

Adesivo impresso com corte especial. 
(instalação inclusa) 3,0000 x 1,0000 (m2) 
metragem final: 6,0000 (grandes formatos 
adesivo recorte monomérico)

Adesivo impresso e corte especial. Novens 
2,20x1,50 e 2,06x1,45. (instalação inclusa) 
2,1000 x 0,8000 (m2) metragem final: 1,6800 
(grandes formatos adesivo recorte 
monomérico)

Confecção e instalação de letras caixa em 
chapa galvanizada com pintura automotiva. 
(instalação inclusa) 9,0000 x 0,8500 (m2) 
metragem final: 7,6500 (grandes formatos 
serralheria - letra caixa aço galvanizado)



17 10

18 1

19 10

(         ) (         )

Boleto bancário   (     ) Depósito bancário (     )

Placas Corredores

Corredores

Outros:

Confecção e instalação de adesivo impresso 
com corte especial. (instalação inclusa) 
2,0000 x 1,0000 (m2) metragem final: 20,0000 
(grandes formatos adesivo recorte 
polimérico)

Placas em PVC, adesivadas frente e verso e 
com metalon na parte de cima para ser 
fixadas no teto. (instalação inclusa) 0,9000 x 
0,4000 (m2) metragem final: 3,6000 (grandes 
formatos serralheria fachada/quadro/painel)

Placas em PVC com adesivo - fixada em 
parede. (instalação inclusa) 0,9000 x 0,4000 
(m2) metragem final: 0,3600 (grandes 
formatos serralheria - fachada/quadro/painel)

Observações do Fornecedor:

  - Contratação de empresa para a execução de projeto de sinalização visual para o Centro de Adolescentes 

Tecendo o Futuro - CATF, conforme projeto.

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Total:

Observação dos itens:
   - Favor LER o termo de referência e Edital que segue anexo. Nele constam as especificações para confecção 

da proposta.

   - Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias contados da 

solicitação da OVG. Local de instalação: Avenida Cristóvão Colombo, esquina com Rua Manágua, Jardim Novo 

Mundo, Goiânia–GO, CEP: 74.705-130,

   - 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.

   -  O projeto final será confirmado posteriormente pela Gerência Estratégica de Comunicação e Marketing 
Institucional-GECMI, para a empresa contratada.
  -  Será contratada a empresa que oferecer o menor valor global.

   - Será emitido Ordem de Compras para o objeto.


