
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 und 01 -R$             

(      ) (      )

Empilhadeira elétrica, patolada, capacidade aproximada de

1.600kg

3.1.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

Sistema de tração elétrico com operador a pé (com plataforma de apoio para operador);

Capacidade de Carga de mínimo 1600 kg;

Centro de Carga: 600 mm;

Mastro telescópico: Triplex;

Altura de Elevação mínima dos garfos: 5500 mm;

Altura total com mastro abaixado mínimo: 2120 mm;

Altura total com mastro elevado mínimo: 5155 mm;

Comprimento dos garfos: 1150 mm;

Largura externa do garfo mínimo: 685 mm

Largura externa total: 850 mm;

Quantidade de rodas - tração/carga: 2 (Apoio) + 1 (Tração) / 4 (Carga);

Tamanho da roda tração (diâmetro x largura): 250 mm x 101 mm;

Tamanho da roda carga (diâmetro x largura): 75 mm x 74 mm;

Tamanho da roda de apoio: (diâmetro x largura): 127 mm x 60 mm.

 

3.1.2. BATERIA

a) Bateria com autonomia mínima de 04 (quatro) horas;

b) Alimentação elétrica por corrente alternada (AC) gerada através da rede elétrica em 220

volts com ligação através de cabo incluído no equipamento;

c) Volts = 24V e Amperes = 283Ah (mínimo);

d) Deverá acompanhar carregador da bateria.

e) A Bateria deverá possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses DO FABRICANTE

.

Validade da Proposta:

Total:
Observação dos itens:

Condição de Pagamento:

-R$                            

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

presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

RICARDO BORGES 62 3201-9441

ricardo.borges@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 17 de Maio de 2021

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

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

Inscrição Municipal:

Outros:
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