
Contato: Fone:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

1

Unid 30

1

Unid 1

2

Unid 2

Produto / Serviço

LOTE 03

Carro para Transporte de Bandeja, construído totalmente

em aço inoxidável com duas prateleiras para-choque de

borracha pés com 4 rodízios de 5". Dois giratórios e 2

rodízios fixos todos sem freio.

Poltrona Reclinável composta em madeira eucalipto,

possui braço com enchimento D20; assento e encosto

em espuma D26, revestido em Corino. Medidas

aproximadas: Altura: 102 cm, Largura: 77cm,

Profundidade: 90 cm, 

Aberto - Altura: 102 cm, Largura: 77 cm, Profundidade:

140 cm

Carro Térmico Self Service 8 Cubas Inox, sendo 6 cubas

quentes e 2 frias, aço inox brilhante AISI 430 - Cubas

gastronômicas (GNs) confeccionadas em em aço inox

AISI 304 - Estrutura tubular com pintura eletrostática,

rodízios com trava ou niveladores - Protetor salivar e

iluminação fluorescente - Voltagem 220 V - não é bivolt -

Potência da Resistência: 2.000 W (110 V) e 2.500 W (220

V) - Lâmpada piloto - Termostato do tipo capilar de bulbo

(20°C a 120°C) - Cubas inclusas Dimensões aproximadas:

(C x P x A): 1445 x 595 x 1255 mm. Sendo Características;

Fabricados em aço inox 430, Cubas em aço inox 304, Pés

com pintura eletrostática, Rodízios com trava, Luminária,

Tampas em todas as cubas com puxadores

LOTE 01

LOTE  02

Total:

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 que é parte integrante deste edital.

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
Maria Conceição 202100058004855/2021

conceicao.fernandes@ovg.org.br 

           Processo:

Razão Social:

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

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:
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1

Unid 30

1

Unid 16

2

Unid 4

1

Unid 460

2

115

LOTE 06

Total:

Cadeira de fio PVC, Estrutura em Aço Carbono ou ferro,

Pintura em Epóxi na cor Preta, Tratamento antioxidante,

Fios em Polipropileno (Marrom ou preto), Suporta no

mínimo 125kg, Encosto anatômico, Assento com fios

trançados, Dimensões do Produto: Altura aproximada:

110 cm, Altura do assento: no mínimo 45cm, Largura

aproximada: 55cm e Profundidade aproximada: 95cm

Total:

LOTE 04

MESAS EM FIBRA SINTÉTICA COM PROTEÇÃO UV - (4

lugares), Material da Estrutura da mesa: Ferro.

solda: soldado mig, de alta resistência. pintura:

eletrostática.; Material do Tampo da Mesa: com

acabamento trançado em todo diâmetro da mesa e vidro

transparente embutido de mínimo 4mm; Cor do Produto:

marrom, Medidas de aproximadamente 90cm de

diâmetro, Altura aproximada: 77cm, capacidade mínima

50kg

CADEIRAS EM FIBRA SINTÉTICA COM PROTEÇÃO UV

•  Material da Estrutura da Cadeira: Ferro ou alumínio.

solda: soldado mig, de alta resistência. pintura:

eletrostática.

•  Material do Assento e Encosto: Fibra Sintética;

• Cor do Produto: marrom

• Altura do Chão ao Assento aproximadamente: 45cm.

Altura total da cadeira aproximadamente: 91cm

Profundidade aproximada: 40cm

Largura aproximada: 52cm, capacidade mínima 100kg

Cadeira em Polipropileno aditivos com Anti-Uv Cor Preta

brilhante, Com apoio de braço, Encosto liso, Produto

monobloco, Resistente e empilhável, Capacidade mínima

de carga: 150 kg, nas medidas aproximadas: altura do

encosto: 46cm, altura total: 79, largura: 55cm e

profundidade: 42cm

LOTE 05

Mesa quadrada em Polipropileno aditivos com Anti-

UvCor Preta brilhante, (4 lugares), Produto monobloco,

Resistente e empilhável, Medidas aproximadas:

72x70x70cm (AXDXP), Peso mínimo de 3,5Kg, com

abertura no centro para guarda sol.

Total:



1

Unid 81

(         )

CADEIRAS - ESTILO ESCOLAR COM BRAÇO

preferencialmente sendo cadeira azul e braço branco, ou

cadeira na cor preta e braço branco, estrutura de aço

preta, Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono,

de formato oblongo, seção 16x30 mm, suportes do

Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato

redondo, seção ', pés: em 2 tubos de aço carbono, de

formato oblongo, seção 16 x 30 mm, os suportes do

Encosto e Assento são curvados em máquinas

específicas e unidos pelo sistema de solda, Ponteiras de

fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e

encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os

acabamentos deslizantes para os pés, toda a estrutura

metálica é submetida a um pré-tratamento

antiferruginoso de desengraxe, estabilização,

fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição

eletrostática e secagem em estufa a 250º c.

Capacidade carga mínima: 110kg, acabamento

Assento/Encosto: Polipropileno, Medidas aproximadas:

altura Total: 84cm 3cm, Profundidade Total: 53cm 3cm,

Largura Total: 54cm 3cm, Largura Encosto: 46cm 1cm,

Altura Encosto: 33cm 1cm, Largura Assento: 46cm 1cm,

Profundidade Assento: 42cm 1cm, Porta Livros: Metal,

Prancheta: Polipropileno

Observações do Fornecedor:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

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.

 - As propostas deverão vir acompanhadas pelo catálogo técnico do equipamento, folders dos produtos para que a 

equipe técnica de cada unidade solicitante, possa avaliar os produtos e sua objetividade com o objeto solicitado.

 -   O julgamento das propostas será o menor preço “do lote

 - IMAGEM ILUSTRATIVA CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO.

- Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias úteis

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

Observação dos itens:

Total:


