
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid 1

(         ) (         )

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 20/01/2021

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY JUNIOR (62) 3201-9495

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

Baú furgão de alumínio novo com mobiliários, 

divisórias, acessórios para PNE, inclusive 

rampa elevatória, avanço da lateral (aquário), 

iluminações internas, sanitários, climatização, 

instalado e adaptado sob o chassi de veículo 

para unidade móvel, incluso um veículo 

automotor zero quilômetro, tidpo caminhão 

truck 6x2, ano de fabricação 2020/2021 ou 

superior, cabine leito, diesel, câmbio 

automático, cor branca, pintura sólida, 

incluindo o primeiro emplacamento. 

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Total:
Observação dos itens:

  - Favor LER o termo de referência 068/2020 anexo, nele consta as especificações e todas as observações para 

emissão da proposta; 

  - Será Contratada a empresa que oferecer o menor valor global;

  - Para habilitação no processo, junto à proposta, deverão ser encaminhados os documentos mencionados nos itens 3.3 

à 3.7 do Termo de Referência nº 068/2020. 

  - O prazo de entrega e excução do serviço está no ITEM 5 do termo de referência nº 068/2020

 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de baú furgão de alumínio novo e veículo automotor zero 

quilômetro tipo caminhão truck 6x2, sendo o baú já adaptado sob o chassi do veículo com todas as instalações e 

mobiliários para funcionamento de unidade móvel com objetivo de realizar atendimento ao cidadão em situação de 

vulnerabilidade social.

Observações do Fornecedor:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
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