
Contato:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone:

Celular:

Endereço:

Banco:

ITEM OBJETO UNID QTD VL.UNIT TOTAL

CADEIRAS EM 

FIBRA 

SINTETICA COM 

PROTEÇÃO UV

UNID 16

MESAS EM 

FIBRA 

SINTÉTICA COM 

PROTEÇÃO UV - 

(4

lugares

UNID 4

Mesa de 

plástico 

(polipropilen

o),

UNID 40

Cadeira de 

plástico 

(polipropilen

o)

UNID 120

1

2

LOTE 01

LOTE 02

TOTAL:

•	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: 100k

• Material da Estrutura da Cadeira: 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.

 branca, quadrada, monobloco, empilhável, sendo:

-Tamanho aproximado: 70cm x 70cm x 70cm (L x C x A).

- Peso aproximado: 3 Kg.

- Certificada pelo INMETRO.

branca, sem braços (estilo bistrô), monobloco, empilhável, sendo:

- Capacidade/peso suportado de, no mínimo, 180kg (cento e oitenta 

quilos), certificada pelo INMETRO.

- Tamanho aproximado: 86cm x 42 cm x 50 cm (A x L x C).

- Peso aproximado: 2,300kg

O julgamento das propostas será o menor  valor  "LOTE"

OBSERVAÇÃO: A proposta deverá vir acompanhada pelo catálogo técnico do equipamento, folders dos produtos para que a equipe 

técnica, designada por esta Organização, possa avaliar os produtos e sua objetividade com o projeto solicitado.

7.1. 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.

11.1. Será emitido Ordem de Compras para o objeto

Casa do Interior de Goiás (CIGO): Rua R-03 nº 120, Setor Oeste – Goiânia- Go, Contato: 3201-9509/9530.

Coordenadora: Andrea Maria Mendes C. A. Coutinho

Lote 01 item 01 - CADEIRAS EM FIBRA SINTÉTICA COM PROTEÇÃO UV. 16 unidades

Lote 01 Item 02 - MESAS EM FIBRA SINTÉTICA COM PROTEÇÃO UV - (4 lugares). 4 unidades

Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO. Contato: 3201-9487

Coordenação de Serviços Gerais: Coordenadora Mara Bento Macedo

Lote 02 item 01 -  Mesa de plástico (polipropileno), branca, quadrada, monobloco, empilhável. 40 unidades

Lote 02 item 02 -  Cadeira de plástico (polipropileno), branca, sem braços (estilo bistrô), monobloco, empilhável. 120 unidades

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

nº de conta em sua proposta.

 Os produtos deverão ser entregues nos locais abaixo:

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 007/2022 - 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:

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

OP.Conta:Agência:

Esta solicitação é válida até o dia:                                                            25 /02/2022                                                                                        

PROCESSO            Nº 202200058000639Fone: 62    3201 9464 ELIADA

Contratação de empresa para o fornecimento de  mesas e cadeiras em fibra sintética e 

mesas e  cadeiras em plástico polipropileno, conforme condições constantes do Termo 

de Referência nº.07/22-GGI

eliada.goncalves@ovg.org.br

Nome Fantasia:

Razão Social:

e-mail:

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.

8.1. 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.

12.1. A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto, 

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações do Fornecedor:
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