
Contato: Fone: Celular:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: conta:

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QTD. Data Evento Vl. UNI TOTAL

1
Mini Sanduiche no pão brioche com

recheio de Fricassê de Frango, alface e

tomate

100

2

Mini Sanduiche no pão brioche com

recheio de peito de peru, mussarela,

alface e tomate

100

3 Mini Croissant Goiabada 100

4 Empadinha de frango 100

5 Enroladinho de queijo 50

6 Esfirra de Carne 100

7
Pão de Queijo

100

Esta solicitação é válida até o dia: 19/08/2022 (PODENDO TER PRORROGAÇÃO - ACOMPANHAR SITE OVG)

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.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações do Fornecedor:

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:
- Contratação de empresa para o fornecimento de lanche, incluindo entrega, para atender ao evento de valorização e promoção do

voluntariado, realizado pela OVG, conforme condições constantes do Termo de Referência nº. 053/22-GECEV, que é parte integrante

deste edital.

Unid.

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Outros:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

conceicao.fernandes@ovg.org.br

                                                                                               CNPJ: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Maria Conceição 62 32019387 62 98248-0068

Nome Fantasia:

Razão Social:

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

- Será contratada a empresa que oferecer o menor valor global

- O lanche deverá ser entregue no Centro de Idosos Vila Vida (Rua 267, com 270A, St. Coimbra, Goiânia– GO), no dia 26 de agosto de

2022, horário das 08:00 horas ou 14:00 horas (a confirmar com antecipação), observando-se as condições do Termo para a entrega dos

mesmos.

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) 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.

 - Os salgados e quitandas deverão ser apresentáveis, de boa qualidade, em tamanho padrão para coquetel.

26/08/2022

Total

mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br

