
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 mês 12 -R$                       

(      ) (      )

Contratação de empresa especializada para os serviços continuados de

manutenção preventiva e corretiva em máquinas de costura, máquinas

de costura ZIG-ZAG (Rechilieu), máquinas de bordar industrial

computadorizadas com 4 e 6 cabeças, máquina de corte a laser,

máquina de corte com faca vertical, máquina de pregar botões, máquina

de cortar viés e outros equipamentos instalados nas Unidades e Sede da

OVG, de acordo com as especificações e condições constantes neste

Termo de Referência, incluindo limpeza, fornecimento de peças,

conserto, instalação de peças, componentes, afiação de ferramentas

(facas das máquinas de corte, facas de máquinas overlock e tesouras em

geral), produtos, materiais de consumo e deslocamento, pelo período de

12 meses.

A manutenção preventiva e corretiva em 101 (cento e um)

equipamentos descritos neste Termo de Referência, incluindo limpeza,

conserto e substituição de peças, quando necessário. As peças serão

custeadas pela OVG.s.

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.

Deverá ser somado à proposta de prestação de serviços, o CUSTO ESTIMADO PARA

REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS POR 12 MESES DE R$ 40.000,00

(quarenta mil reais). 

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: 12 de Agosto 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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