
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

(      ) (      )

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.

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: 27 de outubro 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:

Srv 01 -R$                        01

Elaboração de projeto de segurança contra incêndio e pânico para Corpo

de Bombeiros para o Natal do Bem a ser realizado de 01/12/2021 a

05/01/2022 no Oscar Niemayer, incluindo:

Emissão de Taxas (Analise de projeto e vistorias)

Planta com caracterização, saídas de emergências, fluxo e extintores

Preenchimento de formulários necessários para aprovação junto ao

Corpo de Bombeiros;

Planta com divisão e cálculo de público. Cálculos de saídas de

emergência, notas de recomendações e quantitativo de brigadistas e

extintores;

RRT de Projeto

Memorial Descritivo e Direcionamento Sonoro para ser entregue a

Prefeitura /AMMA , a cópia será composta dos seguintes itens:

Plantas de Direcionamento Sonoro, onde serão destacadas as residências

e imóveis próximos que poderão ser afetados com descarregamento

sonoro.

Planta de Caracterização do Evento

Memorial Descritivo com características do evento: tempo de duração,

montagem e desmontagem, público presente e divisão de ambientes,

tipo de som usado, potencia e direção sonora.

RRT do Memorial Descritivo

mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br

