
Contato: Fone: Fax.:

e-mail: conceicao.fernandes@ovg.org.br            Processo:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Quant. Valor Unitário Valor Mensal

(         ) (      )

2
Serviço eventual de vigilância desarmada -

Posto 12 horas diurno
1.400 unid.

1 serv.

	

Serviço de vigilância desarmada para Sede e

Unidades da OVG
1

1.400 unid.

Prazo para Pagamento:

 - DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA, A PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME MODELO (ANEXO I)  

- As empresas deverão apresentar juntamente com a proposta comercial Documentação de Habilitação , conforme item 3 do Termo de

Referência.

3
Serviço eventual de vigilância desarmada -

Posto 12 horas - noturno

Total:

Observação dos itens:

 -  será realizada negociação aberta entre os fornecedores aptos,

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.

- O(s) Atestado(s) e/ou Certidão (ões)/Declaração(ões) de capacidade técnica deve(m) comprovar que o proponente administra ou administrou

serviços de vigilância armada, com, no mínimo, 4 (quatro) postos, sendo que será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para

comprovar a capacidade técnica desde que concomitantes.

- A empresa poderá, dentro do prazo estipulado para apresentação de propostas, realizar as visitas técnicas em toda OVG, com data e horário a

ser marcado com 24(vinte e quatro) horas de antecedência do prazo de encerramento da cotação, com a Coordenação de Serviços Gerais (CSG),

no telefone: (62) 3201-9409, 3201-9411 ou por e-mail: servicos.geral@ovg.org.br, onde a mesma receberá o Termo de Vistoria fornecido pela

OVG

 - As empresas deverão orçar o item de acordo com o solicitado/especificado no Termo de Referência nº 040/21

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Material: Serviço:Nota Fiscal:

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 especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância desarmada, diurna e noturna, a

serem executados nas dependências da Sede e demais Unidades da OVG, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições

constantes do Termo de Referência nº. 040/21

Produto / Serviço Valor Anual

Outros:

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Esta solicitação é válida até o dia: 17/01/2022

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

202100058004204

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Maria Conceição (62) 3201-9387

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

mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br

