
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 1

2 Uni 1

(         ) (         )Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Total:
Observação dos itens:

 - Os servidores e seus componentes deverão ter garantia/suporte técnico mínimo de 36 (trinta

e seis) meses, do tipo ONSITE, ou seja, devendo manutenção/reparos ou serviços críticos quando ocorrer, deverá

ser realizado no endereço da OVG/REQUERENTE.

Servidor do tipo Rack para serviços de aplicação

 - As especificações/detalhamento dos itens estão descritas no Termo de Referência 007/2020 (anexo);

 - Juntamente com as referidas propostas deverá ser apresentado Atestado de capacidade técnica para

comprovação de aptidão para fornecimento do objeto deste Termo de Referência, através de no mínimo 01 (um)

atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para a qual a interessada já tenha fornecido

material de natureza compatível com o presente objeto;

 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por item;

 - Os objetos desta aquisição deverão ser entregues em até 60 dias a contar da solicitação da OVG,

respeitando-se as observações contidas em cada item constante no Termo de Referência;

Servidor do tipo Rack para serviços de backup

 - As empresas interessadas em participar da presente contratação deverão encaminhar à Gerência de Compras,

via e-mail ou na própria Gerência, além das Certidões de Regularidade, os documentos relacionados a seguir,

conforme determinado no item 7.7 do Regulamento de Compras da OVG: Inscrição do Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica – CNPJ, última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada ou

Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual, documentos pessoais dos sócios ou 

dirigentes (RG e CPF), Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) para representante da CONTRATADA, quando 

não forem os seus sócios que assinarão o Contrato a ser firmado;

 - Apresentar a descrição detalhada dos produtos, com o correspondente valor unitário e total, incluindo o

portfólio/folder do produto ofertado;

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:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 04/03/2020

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY JUNIOR (62) 3201-9495
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