
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 26

2 Uni 20

3 Uni 16

4 Uni 63

Mesa em L, Tampo em MDP 25mm com fita de
borda, com calha em aço sob o tampo com furos 
para Tomada e RJ45, Estrutura Lateral em Aço 
com Pata Estampada (sem ponteiras de Plástico). 
Painel Frontal em MDP 18mm com fita de borda. 
Estação de trabalho com pé de metal 
(1400/1400x600mm) com gaveteiro suspenso (2 
gavetas, sendo uma com tranca e acompanhado 
de duas chaves). Cor de Referência: Elmo Dubai.

Mesa em L, Tampo em MDP 25mm com fita de 
borda, com calha em aço sob o tampo com furos 
para Tomada e RJ45, Estrutura Lateral em Aço 
com Pata Estampada (sem ponteiras de Plástico). 
Painel Frontal em MDP 18mm com fita de borda. 
Estação de trabalho com pé de metal 
(1200/1200x600mm) com gaveteiro suspenso (2 
gavetas, sendo uma com tranca e acompanhada 
de duas chaves). Cor de Referência: Elmo Dubai.

Mesa Retangular, Tampo em MDP 25mm com fita 
de borda, com calha em aço sob o tampo com 
furos para Tomada e RJ45, Estrutura Lateral em 
Aço com Pata Estampada (sem ponteiras de 
Plástico). Painel Frontal em MDP 18mm com fita 
de borda. Estação de trabalho com pé de metal 
(1200x700mm) com gaveteiro suspenso (2 
gavetas, sendo uma com tranca e acompanhada 
de duas chaves). Cor de Referência: Elmo Dubai.

Cadeira executiva giratória - cor preta. 
Assento/Encosto em Espuma Injetada com 
Revestimento em Couro Ecológico, Regulagem de 
altura do assento a Gás, Regulagem de Inclinação 
do Encosto (SRE), Regulagem de Altura do 
Encosto. Base Giratória em Aço com capa em PP, 
com braços em formato de T regulável em altura. 
Com rodízios em nylon.

Lista de Produtos / Serviços
Produto / Serviço

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.

Outros:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JULIANA (62) 3201-9387

Nome Fantasia:

Razão Social:

juliana.ferreira@ovg.org.br
Esta solicitação é válida até o dia: 09/02/2021

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:



5 Uni 1

6 Uni 1

7 Uni 3

8 Uni 5

9 Uni 15

10 Uni 1

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

FICA A PROPONENTE CIENTE QUE NÃO será admitido neste processo a participação de fornecedor 
que se relacione com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados 

no Art. 08-C da Lei 15.503/2005.

Condição de Pagamento:
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

 - Especificações dos itens constam no Edital 003/2021/GAPS, Termo de Referência 001/2021-GAD-I e Anexo I Termo 
de Referência Nº 001/2021 (publicados no site da OVG: http://www.ovg.org.br);

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

 - Será necessário amostra da empresa classificada em primeiro lugar, conforme determinado no TR;

 - Contratação com entrega parcelada, pelo período de 06 (seis) meses;

Cadeira modelo executiva giratória - cor preta, 
assento/encosto espuma injetada com 
revestimento em couro ecológico, regulagem de 
altura do assento a gás, regulagem de inclinação 
do encosto (sre), regulagem de altura do encosto. 
base giratória em aço com capa em pp, com 
braços em formato de t, regulável em altura, sem 
rodízios, com sapatas.

Mesa em L - medidas: mesa maior 1.70 largura x 
0.70 profundidade e mesa menor 0.90 largura x 
0.42 profundidade x 0.75 altura. Tampo 
confeccionado no MDF 25mm saia frontal em MDP 
15 mm com fita de borda, com gaveteiro suspenso 
(2 gavetas, sendo uma com tranca e acompanhada 
de duas chaves), pé modelo painel. Cor referência: 
Nebiolo.

Mesa de reunião semi-oval - medindo 2.40 largura 
x 1.10 profundidade 0.75 altura, tampo e pés 
acabamento em fita de bordas em abs 
confeccionado no MDF 25mm, com caixa de 
tomada, pé modelo painel. Cor referência: Nebiolo.

Total:
Observação dos itens:

 - Entrega parcelada, que deve ocorrer em até 30 dias após a solicitação;

Cadeira presidente soul - com apoio de cabeça, 
encosto na tela, assento espuma injetada revestido 
no tecido preto com apoio de braço regulável, base 
giratória a gás com regulagem de altura no 
assento, sistema relax.

Cadeira modelo diretor interlocutor - esteirinha, 
com encosto e assento revestidos no courino preto, 
com apoio de braço estrutural cromado com 
forração removível (zíper), pé fixo cromado.

Cadeira modelo diretor giratória - com sistema 
relax, com encosto e assento revestido na telinha 
cor preto com apoio de braço, estrutural cromado 
com forração removível (zíper) base giratória a gás 
com regulagem de altura no assento.


