
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 KG 850 0

2 CONE 500 0

0,00

(      ) (       )
Observações do Fornecedor:

Validade da Proposta:
Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Condição de Pagamento:

Linha para costura reta, 100% poliéster

Total:
Observação dos itens:

 - Maiores informações constam no termo de referência 002/2019 (anexo):
 - ITEM 1: Tecido suedine, 100% algodão - largura mínima de 90cm (duplo), rendimento de 2,70m/kg, gramatura 
mínima de 175g/m2, nas cores: branca, azul bebê, amarelo bebê e verde bebê; 
 - ITEM 2 : Linha para costura reta, 100% poliéster - na cor branca, novelo com 1.500 metros
 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por item.

 - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em um mínimo de 06 (seis) parcelas, na gerência de 
produção e Benefícios - GPRO, localizada no Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário, no endereço Rua 
44 esquina com Avenida do Contorno, s/nº, Setor Norte ferroviário, Goiânia-GO, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis 
para a primeira entrega, contados a partir da assinatura de Contrato, e as demais parcelas conforme solicitação da 
OVG, observando-se as condições deste Termo para entrega dos mesmos.

 - Serão solicitadas amostras do tecido suedine apenas da empresa que for classificada em primeiro lugar, após 
análise da proposta e documentação. As amostras deverão ser entregues para a Gerência de Aquisição de Bens, 
Produtos e Serviços - GAPS DA OVG, no endereço Rua T-14 nº 249 - Setor Bueno-Goiânia-GO, no prazo máximo 
de 02(dois) dias úteis contados da solicitação da OVG e serão analisadas, aprovadas/reprovadas pelo setor 
competente. Não serão aceitas amostras diferentes do objeto especificado.

Tecido suedine, 100% algodão

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

Inscrição Municipal:

Esta solicitação é válida até o dia: 14/02/2019

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

jonacy.junior@ovg.org.br

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JONACY JUNIOR (62) 3201-9464


