
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Qtd.

1 1

  - Conforme determina o item 7.5 “h” do Regulamento para Aquisição de Bens, 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.

         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: 06/10/2021

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

Condição de Pagamento:

Prazo para pagamento:

   -  Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que serelacionem com 

dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados noArt. 08-C da Lei 15.503/2005, 

estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo deReferência, no encaminhamento da 

proposta comercial.

SERVIÇO

Total:
Observação dos itens:

 - Favor ler o termo de referência nº 034/2021 - CSG e o Edital . Nele constam maiores informações e 

instruções para participação.   

  - Será contratada a empresa que oferecer o maior desconto percentual sobre a “Tabela de Preços “Custos 

de Obras Civis - desonerada” (OBRAS CIVIS - TABELA 148 - JULHO/2021 – DESONERADA) divulgada pela 

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, no site www.goinfra.go.gov.br

Contratação de empresa de engenharia qualificada 

e capacitada para fornecer mão de obra 

especializada,materiais, ferramentas, máquinas e 

equipamentos necessários para executar os 

serviços de manutenção preventiva/corretiva e 

construção predial para atender a Sede e as 

Unidades da OVG - Organização dasVoluntárias de 

Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, no regime 

de execução por empreitada global.

  - As empresas interessadas em participar da presente cotação, poderão realizar visita técnica aos locais 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 C deste Termo de 

referência.

  - A visita técnica deverá ser agendada em um dos locais onde serão executados os serviços,situado na Avenida T-

14 n. 249 Setor Bueno – Goiânia/GO, em data previamente agendada e até dois dias úteis antes do encerramento 

do prazo da cotação, realizada pela GAPS, por meio do telefone (62) 3201-9411, em horário comercial, quando 

será fornecido o Atestado de Visita Técnica, conforme anexo B deste Termo.
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(         ) (         )
Observações do Fornecedor:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:


