
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 10

2 Uni 38

3 Uni 36

4 Uni 80

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: 27/08/2020

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

Mesa em L, Tampo em MDP 25mm com fita de 
borda, com calha em aço sob o tampo com furos 
para Tomada e RJ45, Estrutura Lateral em Aço 
com Pata Estampada (sem ponteiras de Plástico). 
Painel Frontal em MDP 18mm com fita de borda. 
Estação de trabalho com pé de metal 
(1400/1400x600mm) com gaveteiro suspenso (2 
gavetas). Cor de Referência: Ciliegio Florença.

Mesa em L, Tampo em MDP 25mm com fita de 
borda, com calha em aço sob o tampo com furos 
para Tomada e RJ45, Estrutura Lateral em Aço 
com Pata Estampada (sem ponteiras de Plástico). 
Painel Frontal em MDP 18mm com fita de borda. 
Estação de trabalho com pé de metal 
(1200/1200x600mm) com gaveteiro suspenso (2 
gavetas). Cor de Referência: Ciliegio Florença.

Mesa Retangular, Tampo em MDP 25mm com fita 
de borda, com calha em aço sob o tampo com 
furos para Tomada e RJ45, Estrutura Lateral em 
Aço com Pata Estampada (sem ponteiras de 
Plástico). Painel Frontal em MDP 18mm com fita 
de borda. Estação de trabalho com pé de metal 
(1200x700mm) com gaveteiro suspenso (2 
gavetas). Cor de Referência: Ciliegio Florença.

Cadeira executiva giratória - cor preta. 
Assento/Encosto em Espuma Injetada com 
Revestimento em Couro Ecológico, Regulagem de 
altura do assento a Gás, Regulagem de Inclinação 
do Encosto (SRE), Regulagem de Altura do 
Encosto. Base Giratória em Aço com capa em PP, 
com braços em formato de T regulável em altura. 
Com rodízios em nylon.



5 Uni 3

6 Uni 1

(         ) (         )

Total:
Observação dos itens:

 - Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, no endereço constante no Termo, conforme solicitação da OVG, 
parcelada em lotes, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias contados da solicitação da OVG.

 - Todas as especificações dos itens se encontram descritos no Termo de Referência 009/2020-GAD-I;

 - Serão contratadas as empresas que oferecerem o menor preço por item.

 - Para a apuração da conformidade com as exigências técnicas, as proponentes classificadas provisoriamente em 
primeiro lugar de cada item poderão ser convocadas a apresentar amostras. As amostras deverão ser apresentadas, 
tão logo as empresas sejam convocadas a fazê-lo, no prazo máximo de 10 (dez) dias contadas a partir da notificação. 

 - Os materiais deverão possuir garantia mínima de 12 meses.

Balcão de atendimento. Mesa Reta, Tampo em 
MDP 25mm com fita de borda, com calha em aço 
sob o tampo com furos para Tomada e RJ45, 
Estrutura Lateral em MDP 25mm. Medidas: 
1200x600x740mm. Cor de Referência: Ciliegio 
Florença.

Cadeira executiva alta (para atendimento) - cor 
preta. Assento/Encosto em Espuma Injetada com 
Revestimento em Couro Ecológico, Regulagem de 
altura do assento a Gás, Base Giratória em Aço 
com capa em PP, com apoio parar os pés (com 
regulagem de altura), sem braços. Com sapatas 
fixas.

 - A(s) empresa(s) declarada(s) provisoriamente vencedora(s) da presente contratação deverão, após solicitação da 
GAPS, apresentar documentação técnica que comprove sua conformidade junto as Normas Regulamentadoras e 
INMETRO, conforme a seguir:
Para os itens 01, 02, 03 e 06 (Mesas e Balcão) - Apresentar documento (declaração e/ou certificação ou documento 
similar) que comprove conformidade com a Norma NR-17;
Para os itens 04 e 05 (Cadeiras) - Apresentar documento (declaração e/ou certificação ou documento similar) 
reconhecido e acreditado pelo INMETRO conforme NBR 13962 - Cadeiras, bem como documento (declaração e/ou 
certificação) que comprove conformidade com a Norma NR-17;

Condição de Pagamento:
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações do Fornecedor:


