
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:

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 15/03/2021

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Maria Conceição 62 3201-9464

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

Total:

Observação dos itens:

Contratação de empresa para o fornecimento

de 01 (uma) máquina de bordar, cilíndrica,

usada, bem conservada, em pleno

funcionamento, conforme especificações: - Ano 

de fabricação, não inferior a 2008:

- Máquina de bordar 6 cabeças e 12 cores

-Campo de trabalho 500 x 450 mm

- Painel standart com leitor por pen drive

- Capacidade de memória: 2 milhões de pontos

- Lançadeira/Bobina: Standart

- Velocidade máxima: 1.000 RPM

- Comprimento do ponto: de 0,1 a 12,7 mm

- Motor: Principal – Servo de corrente alternada 600

W

- Dos eixos X e Y – 2 motores de passo

- Alimentação elétrica: Monofásica, 110/220 volts,

60Hz

- Consumo elétrico: 1,0 kW

- Comprimento aproximado: 3,99m

- Largura aproximada: 1,60m

- Garantia de funcionamento não inferior a 04

(quatro) meses.

-máquina deverá estar devidamente revisada.

A contratada deverá realizar a entrega do

equipamento, realizar a montagem e explicar

resumidamente o modo de usar da mesma à

Coordenação de Produção da OVG.

TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE ENTREGA CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº.

011/2021 E EDITAL Nº. 07/21-GAPS. 

Caso necessário, a Coordenação de Produção da OVG, realizará vistoria na máquina ofertada, estando a mesma em

Goiânia-Goiás ou região metropolitana. Caso o fornecedor seja de outro Estado ou mesmo em outra cidade do interior

Estado de Goiás, poderá ser solicitado do mesmo, como condição de aquisição, imagens e vídeo da máquina, para

conhecimento do funcionamento e condições da mesma.

mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br


(   X      ) (         )

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com 

dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 

15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do Termo de Referência, no encaminhamento da 

proposta comercial.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações ao Fornecedor:


