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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY JUNIOR (62) 3201-9495

jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 15/07/2021

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

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 Unidade
Percentual de 

Desconto

Total:
Observação dos itens:

 - Favor ler o termo de referência nº 028/2021 + Edital 028/21 GAPS que seguem anexo. Nele constam 

maiores informações e instruções para participação.   

  - Será contratada a empresa que oferecer o maior percentual de desconto sobre o valor global da planilha do 

orçamento prévio (anexo III deste edital).

  - A obra deverá ser iniciada no máximo 10 dias (dez dias) após a assinatura do contrato e solicitação do gestor 

para início. A obra deverá ser concluída no prazo máximo de 07 (sete) meses, conforme Anexo III.

  - As empresas interessadas em participar da presente cotação, deverão realizar visita técnica ao local da obra, 

por qualquer preposto ou preferencialmente pelo responsável técnico da empresa (Engenheiro Civil). Ainda 

deverão emitir a Declaração de conhecimento das condições e peculiaridades, conforme Anexo A deste Termo.

  - Os serviços deverão ser executados em observância absoluta ao Anexo I – Especificações Técnicas e Memorial 

Descritivo, que integra o presente termo, sendo de observância obrigatória e irrestrita, bem como os projetos 

fornecidos pela Contratante (arquitetura; água e esgoto; climatização; elétrico; estrutura metálica; estrutura, gás; 

drenagem; e incêndio), o cronograma de execução e demais documentos referidos neste Termo de Referência.

  - A visita técnica deverá ser realizada ao local onde serão executados os serviços, situado na Avenida Cristóvão 

Colombo com Rua Manágua, s/nº, Jardim Novo Mundo – Goiânia/GO, em data previamente agendada, por meio 

do telefone (62) 3201-9411, em horário comercial, quando será fornecido o Atestado de Visita Técnica, conforme 

anexo B deste Termo.

  - Em anexo seguirá as Especificações e memorial descritivo ;  Orçamento prévio ;  Cronograma físico-financeiro ; 

Composição de BDI ; Projetos ; Termo de Referência e Edital.

  - Será realizada negociação aberta entre os fornecedores aptos, com o objetivo de se alcançar maior 

economicidade. A referida negociação será agendada e promovida pela Gerência de Aquisição de Bens, Produtos 

e Serviços – GAPS, da OVG. Somente serão convocados a participar da negociação, as empresas devidamente 

classificadas/habilitadas.

SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE 

REFORMA DO CENTRO DE ADOLESCENTES 

TECENDO O FUTURO no regime de execução 

por empreitada global, conforme 

especificações e memorial descritivo (Anexo I), 

orçamento prévio (Anexo II), cronograma físico-

financeiro (Anexo III), composição de BDI 

(Anexo IV), e projetos.
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(         ) (         )
Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

  - 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.


