
Contato: Telefone:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1
M 6.720

(         ) (         )

  - Prazo da contratação: 06 (seis) meses.

Serviço:

- Contratação de empresa, por um período de 06 (seis) meses, para o fornecimento de tecidos a serem

utilizados na produção de enxovais para recém nascidos, que serão doadas por meio da Gerência de Benefícios

Sociais - GBS às pessoas em vulnerabilidade social do Estado de Goiás.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador deserviços 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 proponentede acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta

comercial.

Prazo para pagamento:

  - Será contratada a Empresa que oferecer o menor preço por item.

- Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme solicitação por esta Organização e não deverá

ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da solicitação para entrega, 
- Serão solicitadas amostras , apenas da empresa que for classificada em primeiro lugar, após análise da proposta e

documentação

Lista de Produtos / Serviços

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Tecido Flanela - 100% algodão, fio 30/1, trama

tipo sarja 2x2, largura aproximada de 80cm, e

gramatura mínima 165g/m², na cor branca

Nota Fiscal: Material:

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:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Maria Conceição 3201-9387

Nome Fantasia:

Razão Social:

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 13/10/2021

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:
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