
Contato:

e-mail:

Esta solicitação é válida até o dia:                                                                                           

CNPJ.:

Contato:

Telefone:

Celular:

Endereço:

Banco:

ITEM OBJETO UNID QTD VL.UNI Total

01

MANTA/ 

COBERTOR 

PARA BEBÊ

UNID 10.800

A ARTE SERA ENCAMINHADA PELA GECMI - LOGO OVG E GOVERNO

DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO (EMPRESA VENCEDORA DA COTAÇÃO)

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

OP.Conta:Agência:

PROCESSO            Nº 202200058000001Fone: 62    3201 9464 ELIADA

Contratação de empresa para o fornecimento de mantas/cobertor para bebê. Período 

de 12 (doze) meses.
eliada.goncalves@ovg.org.br

Nome Fantasia:

Razão Social:

e-mail:

01/02/2022

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Lista de Produtos / Serviços

Observação dos itens:

FAVOR LER as Especificações descritas  constam no Termo de Referência Nº 001/2022 GGI

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

DESCRIÇÃO

Outros:

CEP.:

TOTAL:

Manta/cobertor para bebê nas medidas aproximadas 

110x90cm, 100% poliéster, toque extra macio, com proteção 

antialérgica, cores variadas, em tons de médio a claro, 

como bege areia, amarelo bebê, cinza prata, azul celeste e 

verde jade (ou similares de tons de médio a claro) conforme 

referência, e embaladas individualmente. Gramatura mínima 

de 180/m².

As mantas devem trazer (no canto) etiqueta de identificação 

nas medidas 8x5 cm, contendo, respectivamente, as 

logomarcas da OVG e do Governo do Estado de Goiás (com 

o respectivo mote/slogan) e informações sobre o conteúdo 

(com as medidas inclusas), composição do produto, 

informações sobre forma de uso e lavagem, informação 

sobre país de fabricação e CNPJ do fabricante, conforme 

modelo de referência.

O julgamento das propostas será o menor preço "POR ITEM"

O contrato terá vigência por 12 (doze) meses

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e 

nº de conta em sua  proposta.

 A contratada deverá fornecer garantia dos itens constantes objeto.  

A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.

Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada conforme demanda da contratante, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) 

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

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 na Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO.
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