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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Maria Conceição (62) 3201-9464

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 31/10/2019

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 Unidade

 Taxa de 

administração 

mensal / %

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

SERVIÇO

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Total Anual:
Observação dos itens:

- Favor ler o termo de referência nº 075/2019 que segue anexo. Nele constam maiores informações e

instruções para participação.   

  -  Será contratada a empresa que oferecer a menor taxa de administração.

Contratação de empresa especializada para

implantação e operação de sistema informatizado e

integrado para gestão de frota - prestação de serviços

de gerenciamento de abastecimento de

combustíveis, através de sistema de cartão magnético

com microchip e/ou trilha magnética e prestação de

serviços de gerenciamento e administração de despesas

de manutenção automotiva em geral (preventiva e

corretiva), por meio de sistema informatizado, com

fornecimento de peças, componentes, acessórios,

produtos, serviços mecânicos de toda ordem, elétricos,

lanternagem, pintura, lavagem, tapeçaria, troca e reparos

de pneus, alinhamento, balanceamento, por meio de rede

de oficinas e centros automotivos credenciados e

disponibilizados com implantação e operação de sistema

informatizado e integrado de gestão de frota, para atender

os veículos, moto/equipamentos da OVG no período de

12 (doze) meses,Tipo de julgamento: Menor Taxa de

Administração, conforme Termo de Referência nº.

075/2019. 
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