
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item

1

(         ) (         )Nota Fiscal: Material: Serviço:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

 - Favor ler o termo de referência Nº  e Edital nº 37/2021- GAPS que segue anexo. 

   - O julgamento das propostas será MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO NA TAXA DE ADMINISTRAÇAO 

DIFERENCIADA. Considere-se como taxa administrativa diferenciada (TAD) o valor de R$ 38,00, calculado a partir 

dodesconto de 36,666...% aplicado ao valor médio alcançado no mercado, que corresponde a R$ 60,00.

  - O contrato terá vigência de 12 meses após a assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 meses,conforme 

conveniência e oportunidade das partes, tendo a possibilidade de ser encerrado mediantecomprovação do não 

cumprimento do ACORDO por uma das partes.

 2º) Relatório de execução do objeto comprovando a capacidade de atendimento em todo Estado de Goiás,conforme 

regiões de planejamento definidas pelo Instituto Mauro Borges - IMB

 3º) Atestado de capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas naexecução do 

objeto e o cumprimento das metas estabelecidas, mediante prévia experiência na realização,com efetividade do objeto 

ou de natureza semelhante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ouprivado;

  - 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

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço Quantidade

Total:
Observação dos itens:

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:

  1º) Declaração de plataforma digital própria para a oferta dos cursos de aperfeiçoamento e gestão eletrônicado estágio, 

acompanhada da descrição detalhada de telas e funcionalidades de sistema, e garantia daestabilidade e do atendimento 

à demanda de acess

         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: 06/08/2021

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Bolsistas ativos por 

semestre

Percentual de Desconto na 

Taxa de administração 

diferenciada (TAD)

  - Junto à proposta, necessitamos que seja encaminhada também :

Contratação de agente de integração para 

gerenciamento e operacionalização de estágios 

e disponibilizaçãode cursos on-line de 

aperfeiçoamento com vistas à promoção da 

integração ao mundo do trabalho aos 

beneficiários do Programa Universitário do 

Bem - PROBEM
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Observações do Fornecedor:


