
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Unidade Quant. Valor Unit.   Valor Total      

1 Unid. 6500  R$                -    R$                       -   

renato.silva@ovg.org.br

VALOR GLOBAL ESTIMADO ----------------------------------------------------------------------------> -R$                                                      

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

* 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.

Outros:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

10/08/2022

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Renato Araujo (62) 3201-9495

Esta solicitação é válida até o dia:

Nome Fantasia:

OBSERVAÇÃO DOS ITENS:

Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, com um prazo de entrega de até 07 (sete) dias úteis contados da solicitação da OVG, observando-se as

condições do Termo de Referencia para a entrega dos mesmos, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 11h00 e das 14h00 às 16h00 (horário de Brasília/DF).

Produto / Serviço

Contratação de empresa para o fornecimento de café para as Unidades, Programas e Sede da OVG, conforme condições contidas no Termo de 

Referência nº. 014/2022-CCP e EDITAL nº 108/2022-GAPS 

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.

CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE TIPO 1 - PCTE. 500G

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Embalado em almofada ou a vácuo, não contém glúten, torração média/escura, tipo do café: arábico/conilon, com 100% de pureza. Não deve

apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, sabor não característico. Validade mínima de 03 meses a partir

da data de entrega. A embalagem deve estar intacta. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e /ou marca, data de

validade, lote, bem como apresentar certificado de pureza ABIC (extra forte). Marca de Referência do Café: Café 3 poderes.
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Observações do Fornecedor:

(         )

* Será contratada a empresa que oferecer o menor valor global.

* IMPORTANTE: Favor ler com atenção o Termo de Referência e Edital  anexados a esta Solicitação de Orçamento.

* 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.

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço: (         )

Condição de Pagamento:

Prazo para pagamento:


