
Contato: Fone:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

1

Unid 8

2

Unid 8

1

Unid 8

Razão Social:

Esta solicitação é válida até o dia: 10/01/2022

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
Maria Conceição 202100058004948

conceicao.fernandes@ovg.org.br 

           Processo:

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.

Contratação de empresa para o fornecimento de móveis, para as unidades da OVG, conforme condições

constantes do Termo de Referência nº. 087/21-GGI

Observação dos itens:

Total:

 - A proposta deverá vir acompanhada pelo catálogo técnico, folders dos produtos para que a equipe técnica do 

Centro de Idosos Sagrada Família,  possa avaliar os produtos e sua objetividade com o objeto solicitado.
 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por lote.

   - Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 20(vinte) dias úteis 

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

Produto / Serviço

Cama Hospitalar - com leito fixo, leito em chapa de aço

carbono pintura eletrostática com tratamento anti

ferrugem, base do leito em tubo, cabeceira e peseira em

tubo, com encosto regulável manualmente através de

cremalheira, pés com ponteira de borracha.

CAPACIDADE mínima: 110 kg, DIMENSÕES

APROXIMADAS: 1,90cmx0,80cmx 0,50cm (CXLXA). Cor

branca. Certificada pela ANVISA.

Travesseiro Hospitalar com flocos de espuma, capa em

napa 100% impermeável, antiácaro, antialérgico, com

forração interna em poliéster, com zíper em PVC sem aba

de cobertura, com cursor e fim de curso colocado na

largura da capa, garantido que coloque e retire

facilmente.  Medidas aproximadas: 60 x 40 x 6cm Cor azul 

- Tom escuro.

LOTE 01

LOTE  02

Total:

Colchão hospitalar impermeável. Confeccionado em

espuma D28, com capa em napa 100% impermeável,

antiácaro, antialérgico, com forração interna em

poliéster, com zíper em PVC sem aba de cobertura, com

cursor e fim de curso colocado na largura da capa,

garantido que coloque e retire facilmente. A capa não

deverá possuir ilhós, para evitar que o paciente venha a

machucar ou arranhar. Medidas aproximadas: 1,90 x 0,80

x 12cm. Com certificação do INMETRO. Cor azul - Tom

escuro
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(         )

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

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.

Observações do Fornecedor:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:


