
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Uni 22

2 Uni 27

3 Uni 1

4 Uni 22

5 Uni 24

6 Uni 1

(         ) (         )

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JULIANA (62) 3201-9387

juliana.ferreira@ovg.org.br
Esta solicitação é válida até o dia: 18/08/2020

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

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.

Lista de Produtos / Serviços
Produto / Serviço

Total:
Observação dos itens:

 - Todos os equipamentos deverão possuir garantia conforme especificado no Termo de Referência.

Terminal de Vídeo conferência do tipo Studio, “ALL-
IN-ONE”, com microfone e câmeras embutidos.

 - Especificações/Detalhamento (incluse o modelo referência) se encontram descritas no Termo de Referência;

 - As propostas deverão apresentar a descrição detalhada dos produtos, com a correspondente marca, modelo, valor 
unitário e total, incluindo de preferência o portfólio/folder do produto ofertado, e terão validade mínima de 60 (sessenta) 
dias corridos, contados do envio da proposta;
 - Será contratada a empresa que oferecer o menor valor por item;

 - Os objetos desta aquisição deverão ser entregues em no máximo 30 (trinta) dias a contar da data de solicitação da 
OVG, respeitando-se as observações contidas em cada item constante deste Termo de Referência;

Notebook para operação do terminal de vídeo 
conferência
Notebook com placa dedicada para edição de 
vídeos / imagens
TV Led 50 Polegadas 4K para operação do 
terminal de vídeo conferência
Licenças de software de transmissão online Zoom, 
(Cliente / Meeting) sem limite de tempo e com 
possibilidade de gravação das reuniões com boa 
qualidade de som e imagem por período de 12 
meses
Licença de software de edição de vídeos e 
imagens profissional.

Condição de Pagamento:
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações do Fornecedor:


