
Contato:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone:

Celular:

Endereço:

Banco:

ITEM OBJETO UNID QTD Vl. UNI Total

1 Climatizador UNID 05

2 Ar-Condicionado UNID 02

3 Ar-Condicionado UNID 02

4 Ar-Condicionado UNID 02

5 Ar-Condicionado UNID 01

6 Ar-Condicionado UNID 01

7 Ar-Condicionado UNID 02

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Lista de Produtos / Serviços

TOTAL:

Observação dos itens:

FAVOR LER as Especificações descritas  constam no Termo de Referência Nº 047/2021 CSG

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER 

AS UNIDADES DA OVG.
eliada.goncalves@ovg.org.br

Tipo SPLIT – FRIO - Convencional – 30.000 BTUs

OP.Conta:Agência:

Esta solicitação é válida até o dia:                                                                         11/01/2022

Fone:  62 3201 9464 PROC.    202100058004828ELIADA

INSTALAÇÃO POR CONTA DA OVG

A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.

DESCRIÇÃO

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de 

conta em sua proposta.

Será emitido Ordem de Compras para o objeto

Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO, de segunda a sexta-feira 

(exceto feriados), das 08H30 às 11H00 e das 14H30 às 17H00.

Evaporativo 100L 210W – 220V

Tipo SPLIT – FRIO - Convencional – 9.000 BTUs

Tipo SPLIT – FRIO - Convencional – 12.000 BTUs

Tipo SPLIT – FRIO - Convencional – 18.000 BTUs

Tipo SPLIT – FRIO - Convencional – 24.000 BTUs

TIPO SPLIT – FRIO - INVERTER – 18.000 BTUs

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente 

(nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias corridos contados da solicitação da OVG, 

observando-se as condições deste Termo.

3.2. Especificações do item 1: Tipo Evaporativo; Capacidade: 100 Litros; Potência: 210w; Área de vazão: 30-60m². Recursos: - Oscilação vertical e horizontal: 

Oscilação horizontal automática, oscilação vertical manual. - Reservatório para 100L de água: E pode ser conectado direto à rede hidráulica para abastecimento 

automático de água. - Quatro rodas - Sistema evaporativo tipo Colmeia - Controle de Velocidade: 3 velocidades de ventilação. - Sistema Corta Fluxo: Desativa a 

bomba de água em caso de falta de água - Uso de gelo: Gelo comum pode ser adicionado ao reservatório de água para gerar mais frescor – Manual de 

Instruções.

3.3. Especificações do item 2 ao 5: Condicionadores de ar tipo split, cor: branco,  com controle remoto sem fio com backlight, função oscilar, baixo nível de ruído, 

sistema filtragem do ar, com classificação energética “A”, 220V, com garantia mínima de 12 (doze) meses, manual em português.

3.4. Especificações do Item 6: Condicionador de ar tipo split, cor: branco, com controle  remoto sem fio com backlight, função oscilar, baixo nível de ruído, 

sistema

filtragem do ar, com classificação energética “A” ou “B”, 220V, com garantia mínima de  12 (doze) meses, manual em português.

3.5. Especificações do Item 7: Condicionadores de ar tipo split, inverter, cor: branco, com controle remoto sem fio com backlight, função oscilar, baixo nível de

ruído, sistema filtragem do ar, com classificação energética “A”, 220V, com  garantia mínima de 12 (doze) meses, manual  em portugues

A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

Nome Fantasia:

Razão Social:

e-mail:

CEP.:

Outros:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

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

O julgamento das propostas será o menor preço “do item”

mailto:eliada.goncalves@ovg.org.br
mailto:eliada.goncalves@ovg.org.br


Observações do Fornecedor:

 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.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Material: Serviço:


