
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 4.827

2 Uni 4.835

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

Condição de Pagamento:
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Total:
Observação dos itens:

 - A empresa declarada provisoriamente vencedora deverá apresentar amostra do produto ofertado, em tamanho 
original, contendo todos os acessórios solicitados neste termo. O prazo para entrega da amostra deverá ser de, no 
máximo, 10 (dez) dias corridos, após solicitação da OVG.

Cadeira de rodas manual adulto (padrão)

 - Contratação de empresa para fornecimento dos objetos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência (anexo).

 - Será contratada a Empresa que oferecer o menor preço por item.

 - Deverá acompanhar a proposta, Atestado de Capacidade Técnica, ou notas fiscais, ou Certidão expedida por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove já haver executado contrato pertinente, em característica (cadeira de 
rodas/cadeira de banho), com o objeto da presente contratação sendo que as quantidades deverão ser de, no mínimo, 
10% (dez por cento) para cada item.
 - A proponente deverá informar a marca do produto ofertado e o número do cadastro do produto junto a ANVISA e 
certificado do INMETRO.

Cadeira de banho higiênica dobrável adulto

 - As cadeiras de rodas e cadeiras de banho higiênica, deverão ser personalizadas, com a logomarca da Organização 
das Voluntárias de Goiás – OVG e do Governo do Estado de Goiás conforme Termo de Referência.

 - As Cadeiras de Rodas deverão ser entregues de forma parcelada, conforme solicitação feita pela OVG, em até 20 
(vinte) dias corridos, após a data da notificação.

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:

juliana.ferreira@ovg.org.br
Esta solicitação é válida até o dia: 24/11/2020

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JULIANA (62) 3201-9387


