
Contato: Fone:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid 3600

(         ) (         )

Nome Fantasia:

Razão Social:

jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 11/11/2021

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY JUNIOR 3201-9495

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

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Capa para colchão caixa de ovo (SOLTEIRO): 

* Para colchão de espuma; *Anti ácaro e anti

alérgico * Superfície sedosa, macia, silenciosa e

sem cheiro, * Resistente e impermeável, * Não

adere ao corpo; *Com elástico; *Siliconada ou

plásti ca PVC 100% maleável e

impermeável,resistente a incontinência urinária;

Medida aproximada: 140x220cm * Embalado

individualmente com plástico transparente.

Nota Fiscal: Material:

Observação dos itens:

FICA A PROPONENTE CIENTE QUE NÃO será admitido neste processo a participação de fornecedor que se relacione

com dirigentes que detenham poder decisório na O26 bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005.

Serviço:

  - Favor ler o termo de referência Nº 070/2021 GGI  e Edital 075/21 - GAPS que seguem em anexo.

  - Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO.

Prazo para pagamento:

  - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, com um prazo de entrega de até 20 (vinte) dias contados da 

solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega dos mesmos.

  - Será contratada a empresa que oferecer o menor valor por item.

   - A primeira entrega deverá ser no quantitativo de 250 (duzentos e cinquenta) unidades e as demais,sob demanda, 

conforme a necessidade da OVG, não ultrapassando o prazo de 12 (doze) meses docontrato.

  - Serão solicitadas amostra apenas da empresa que for classificada em primeiro lugar, após análise daproposta e 

documentação. Em caso de reprovação da amostra, chama-se a segunda colocada e assimsucessivamente. As 

empresas deverão apresentar amostra do produto idênticas aos produtos fornecidos emcaso de contratação.
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