
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Unid Qtd. Valor Unid Total

1 Unid 48 -R$                

2 Unid 48 -R$                

3 Unid 48 -R$                

Serviço de manutenção, Bomba para piscina com 

pré-filtro da marca DANCOR, modelo PF-17, 

potência de 1,0 cv, 3.500 rpm, 60 Hz, monofásica, 

127/220V. Filtro de areia da marca PENTAIR, 

modelo F 45-R, com capacidade de 100 kg. 

Trocador de calor da marca JELLY FISH, modelo 

BC-80. Quadro de comando com termostato digital 

para controle de ligar e desligar e/ou temperatura 

e outros equipamentos descritos no Termo de 

Referência 014/2021.

Serviço de manutenção, Bomba c/ pré-filtro da 

marca JACUZZI, mod. 15B, potência de 1,5 cv, 

3.500 rpm, 60 Hz, monofásica, 110/220V. Bomba 

c/ pré-filtro da marca DANCOR, mod. PF-17, 

potência de 1,5 cv, 3.500 rpm, 60 Hz, monofásica, 

127/220V. Filtro de areia da marca DANCOR, 

mod. DFR-22, com capacidade de 140 kg. Filtro de 

areia da marca JACUZZI, mod. TP 19, com 

capacidade de 125 kg. Trocador de calor da marca 

MAX TEMP, modelo 105 Digital, trifásico, 380V. 

Trocador de calor da marca SODRAMAR, Quadro 

de comando e outros equipamentos descritos no 

Termo de Referência 014/2021.

Serviço de manutenção, Bomba p/ piscina com pré-

filtro da marca DANCOR, mod. PF-17, potência de 

1,5 cv, 3.500 rpm, 60 Hz, monofásica, 127/220V. 

Bomba para piscina c/ pré-filtro da marca 

FLUIDRA, modelo VEICO, potência de 1,5 cv, 

3.500 rpm, 60 Hz, monofásica, 127/220V. Filtro de 

areia da marca TROPICAL FILTROS, modelo TP 

80, com capacidade de 250 kg. Trocador de calor 

da marca SODRAMAR, mod. SD 160 C, trifásico, 

380V. Quadro de comando com termostato digital 

para controle de ligar e desligar e/ou temperatura 

e outros equipamentos descritos no Termo de 

Referência 014/2021.

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

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

REGINALDO DIAS (62) 3201-9495

reginaldo.dias@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 14/09/2021

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:
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4 Unid 48 -R$                

-R$           -R$                

(         ) (         )
Observações ao Fornecedor:

Valor estimado p/ reposição de peças em todos os equipamentos por 12 (doze) meses,correspondente a R$ 40.000,00

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

 - FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SEGUE ANEXO. 

 - O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.

 - Os serviços deverão ser realizados nas unidades da OVG, discriminados neste Termo de Referência nos subitens 1.3.2 

ao 1.3.5.

 - As peças e/ou componentes que eventualmente poderão ser substituídos, deverão ser novos, de 1ª qualidade e 

entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica, sob 

pena de não recebimento dos mesmos.

 - À Contratada deverá estar ciente de que o ato da execução dos serviços, não implicará na aceitação do objeto que vier a 

ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios durante o prazo de 

validade/garantia e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de Referência.

 - À empresa Contratada deverá atender o chamado da OVG, em um prazo máximo de 12 (doze) horas e/ou no próximo dia 

útil, no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas, e/ou em casos emergenciais em qualquer dia e horário.

 - O objeto da contratação será acompanhado por funcionário responsável, designado pela OVG.

 - Será contratada a empresa que oferecer o menor valor Global.

Total:

OBSERVAÇÃO DOS ITENS:

Serviço de manutenção, Bomba p/ piscina com pré-

filtro da marca DANCOR, mod. PF-17, potência de 

1,5 cv, 3.500 rpm, 60 Hz, monofásica, 127/220V. 

Bomba para piscina c/ pré-filtro da marca 

FLUIDRA, modelo VEICO, potência de 1,5 cv, 

3.500 rpm, 60 Hz, monofásica, 127/220V. Filtro de 

areia da marca TROPICAL FILTROS, modelo TP 

80, com capacidade de 250 kg. Trocador de calor 

da marca SODRAMAR, modelo SD160 C, trifásico, 

380V. Quadro de comando com termostato digital 

p/ controle de ligar e desligar e/ou temperatura e 

outros equipamentos descritos no Termo de 

Referência 014/2021.


