
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item MARCA Qtd. Valor Unid Total

1 Unid. 24 -R$                

2 Unid. 24 -R$                

3 Unid. 75 -R$                

Inscrição Municipal:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

REGINALDO DIAS (62) 3201-9495

reginaldo.dias@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 03/03/2022

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

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.

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Mesa em L, Tampo em MDP 25mm com 

fita de borda, com calha em aço sob o 

tampo com furos para Tomada e RJ45, 

Estrutura Lateral em Aço com Pata 

Estampada (sem ponteiras de Plástico). 

Painel Frontal em MDP 18mm com fita de 

borda. Estação de trabalho com pé de 

metal (1400/1400x600mm) com gaveteiro 

suspenso (2 gavetas, sendo uma com 

tranca e acompanhado de duas chaves). 

Cor de Referência: Ciliegio Florença.

Mesa em L, Tampo em MDP 25mm com 

fita de borda, com calha em aço sob o 

tampo com furos para Tomada e RJ45, 

Estrutura Lateral em Aço com Pata 

Estampada (sem ponteiras de Plástico). 

Painel Frontal em MDP 18mm com fita de 

borda. Estação de trabalho com pé de 

metal (1200/1200x600mm) com gaveteiro 

suspenso (2 gavetas, sendo uma com 

tranca e acompanhada de duas chaves). 

Cor de Referência: Ciliegio Florença.

Mesa Retangular, Tampo em MDP 25mm 

com fita de borda, com calha em aço sob o 

tampo com furos para Tomada e RJ45, 

Estrutura Lateral em Aço com Pata 

Estampada (sem ponteiras de Plástico). 

Painel Frontal em MDP 18mm com fita de 

borda. Estação de trabalho com pé de 

metal (1200x700mm) com gaveteiro 

suspenso (2 gavetas, sendo uma com 

tranca e acompanhada de duas chaves). 

Cor de Referência: Ciliegio Florença.

Outros:
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4 Unid. 24 -R$                

5 Unid. 18 -R$                

6 Unid. 2 -R$                

7 Unid. 1 -R$                

8 Unid. 12 -R$                

9 Unid. 150 -R$                

10 Unid. 2 -R$                

Mesa Retangular, Tampo em MDP 25mm 

com fita de borda, com calha em aço sob o 

tampo com furos para Tomada e RJ45, 

Estrutura Lateral em Aço com Pata 

Estampada (sem ponteiras de Plástico). 

Painel Frontal em MDP 18mm com fita de 

borda. Estação de trabalho com pé de 

metal (1000x600mm). Cor de Referência: 

Ciliegio Florença.

Mesa Retangular, Tampo em MDP 25mm 

com fita de borda, com calha em aço sob o 

tampo com furos para Tomada e RJ45, 

Estrutura Lateral em Aço com Pata 

Estampada (sem ponteiras de Plástico). 

Painel Frontal em MDP 18mm com fita de 

borda. Estação de trabalho com pé de 

metal (1200x600mm), com Divisória de 

50cm central e laterais, de acrílico 

transparente (8mm), com corte retangular 

de (30x13cm). Cor de Referência: Ciliegio 

Florença.

Mesa de Reunião redonda, pés modelo 

cruzeta de metal na cor preto, tampo 100 

cm em MDF de 25mm com bordas de 2mm 

com fita ABS. Sapatas niveladoras com 

regulagem de altura. Altura: 74cm. Cor 

referência: Ciliegio Florença.

Balcão de atendimento em MDP 25mm, fita 

ABS. 75 cm até o Tampo de baixo e 110cm 

até o Tampo de cima. (270x110x060cm). 

Com rodapé de metalon (30x50mm) com 

sapata niveladora.  Cor referência: Ciliegio 

Florença.

Cadeira Executiva sem braços – cor preta. 

Assento/Encosto em Espuma Injetada com 

Revestimento em Couro Ecológico, com 

Base Fixa em Aço com Pé Palito e Pintura 

Eletrostática.
Cadeira executiva giratória - cor preta. 

Assento/Encosto em Espuma Injetada com 

Revestimento em Couro Ecológico, 

Regulagem de altura do assento a Gás, 

Regulagem de Inclinação do Encosto 

(SRE), Regulagem de Altura do Encosto. 

Base Giratória em Aço com capa em PP, 

com braços em formato de T regulável em 

altura. Com rodízios em nylon.
Cadeira presidente soul - com apoio de 

cabeça, encosto na tela, assento espuma 

injetada revestido no tecido preto com 

apoio de braço regulável, base giratória a 

gás com regulagem de altura no assento, 

sistema relax.



11 Unid. 6 -R$                

12 Unid. 144 -R$                

13 Unid. 18 -R$                

14 Unid. 5 -R$                

15 Unid. 2 -R$                

16 Unid. 11 -R$                

Arquivo de Aço – com 4 gavetas, 

confeccionado em chapa de aço número 26 

(0,45mm chapa leve), tratada com 

antiferrugens por fosfatização. As gavetas 

funcionam em sistema de deslizamento por 

patins de nylon com capacidade mínima de 

carga de 25kg por gaveta uniformemente 

distribuído, com chave para trancamento de 

todas as gavetas.  Submetido a pré-

tratamento com nanotecnologia e pintura 

eletrostática, em linha automatizada e 

contínua, com tinta a pó.

Com pés reguláveis de plástico.

Medidas: (133x046x057cm)

Cadeira modelo diretor interlocutor - 

esteirinha, com encosto e assento 

revestidos no courino preto, com apoio de 

braço estrutural cromado com forração 

removível (zíper), pé fixo cromado.

Cadeira Executiva Lisa Base Fixa – cor 

preta. Assento/Encosto em Espuma 

Injetada com Revestimento em Couro 

Ecológico, sem braços, com base trapézio 

de metal e pintura Eletrostática.

Armário Alto em MDP – com 2 

(duas)portas, 4 (quatro) prateleiras 

removíveis e aptas a suportar 25 kg 

(uniformemente distribuídos, com maçaneta 

cromada e tranca, acompanhado de 2 

(duas) chaves, com rodapé de metalon 

(30x50mm) com sapata niveladora.  Cor 

referência: Ciliegio Florença. 
Armário Baixo em MDP – tampo de 25mm, 

com 2 (duas) portas, 1 (uma) prateleira 

removível e apta a suportar 25 (vinte e 

cinco) kg (uniformemente distribuídos), com 

maçaneta cromada e tranca, acompanhado 

de 2 (duas) chaves, com rodapé de metalon 

(30x50mm) com sapata niveladora.   Cor 

referência Ciliegio Florença. 

(080x074x045cm).
Armário Roupeiro de Aço – aço chapa 26, 

0,45mm, 08 portas com venezianas para 

ventilação, compartimentos com medidas 

das portas/vãos: 092Alt x 027Larg, 

independentes com 1 divisória interna, 

fechamento das portas através de pitão 

para cadeado, com pés fixos.

Medidas do armário: 197x122x036cm



17 Unid. 2 -R$                

18 Unid. 6 -R$                

19 Unid. 1 -R$                

20 Unid. 8 -R$                

21 Unid. 46 -R$                

22 Unid. 8 -R$                

23 Unid. 60 -R$                

Conjunto de Longarina com 3 assentos - 

sem braços, espaldar médio, assento e 

encosto em espuma anatômica revestida 

em couro ou similar, base fixa com 2 pés 

com placas em aço soldadas,

Pernas fixadas por parafusos e tratamento 

superficial anticorrosivo,

pés em aço tubular com capa em 

polipropileno e tratamento anticorrosivo. 

Contra assento e contra encosto com capa 

de proteção em polipropileno cor preta.

Mesa de Reunião redonda, pés modelo 

cruzeta de metal na cor preto, tampo 110 

cm em MDF de 25mm com bordas de 2mm 

com fita ABS. Sapatas niveladoras com 

regulagem de altura. Altura: 74cm. Cor 

referência: Ciliegio Florença.
Cadeira Empilhável Fixa Escritório – Cor 

Preta. Estrutura em aço carbono; Tinta 

Epóxi Aquecida Cerca De 210 C; Ponteira 

De Polipropileno; Peso suportado: 90 KG; 

Dimensões 83x55x57cm;

Altura do assento ao chão: 46 cm;

Guarda Volume de aço - 16 portas, COR 

CINZA, fabricado em chapa galvanizada, 

resistente a corrosão; Pintura 

antimicrobiana e bactericida 

(nanotecnologia); Dobras enroladas, livre 

de arestas cortantes (hands cut free); 

Dobradiças reforçadas com 5 travas; 

Ventilação nas portas; Fechaduras das 

portas; medidas: 198x122x040cm.

Com pé ou base elevada do piso;
Guarda Volume de aço – 8 portas, chapa 

das prateleiras: 26 (0,45mm), dimensões 

198 x 70 x 40cm, Pintura: Eletrostática / 

Epóxi, peso suportado: 30Kg por 

compartimento. Com pés niveladores e 

sapatas.
Armário Médio – 2 portas em mdf, com 4 

prateleiras, dimensões 161x80x40cm, 1 

prateleira fixa e 2 móveis

Tampo: MDP15mm

Portas: MDP15mm

Laterais: MDP15mm

Fundo: Triplac

Puxadores e fechadura com chaves

Cor cinza.
Mesa de Apoio Fechada – 1 gaveta e 1 

armário inferior com 01 prateleira interna, 

em MDF e pés em rodízio. Cor referência 

Ciliegio Florença.

Dimensões 80x40x45 cm.



24 Unid. 51 -R$                

25 Unid. 3 -R$                

26 Unid. 9 -R$                

27 Unid. 5 -R$                

28 Unid. 1 -R$                

29 Unid. 2 -R$                

30 Unid. 1 -R$                

721 -R$              -R$                

Mesa de reunião semi-oval - medindo 

245x105cm, tampo e pés acabamento em 

fita de bordas em abs confeccionado no 

MDF 25mm, com caixa de tomada, pé 

modelo painel. Cor referência: Nebiolo.

Armário em MDF – 2 portas e 3 gavetas, 

com pés rodízio.

Cor referência: Ciliegio Florença.

Dimensões 88x100x37cm.

Armário em MDF – 2 portas e 3 prateleiras. 

Dimensões 161x090x045cm, com rodapé 

de metal. Cor referência: Ciliegio Florença.

Armário Alto em Aço – 2 portas, cor cinza.

Aço chapa 26, possui 4 prateleiras (1 Fixa 

Central e 3 Reguláveis), fechadura 

conjugada, tratamento especial da 

superfície e pés com sapatas plásticas 

protetoras. Com pintura eletrostática epóxi 

de alta qualidade e durabilidade. 

Dimensões 198x090x040cm.

Capacidade da bandeja: 30 kg
Mesa retangular de 10 lugares, em madeira 

maciça e pés de ferro - Com pintura epóxi 

eletrostática. Medidas 78 x 100 x 210 cm. 

Formato: retangular; material do tampo: 

madeira maciça;

Espessura do tampo: 35 mm; material dos 

pés: metalon galvanizado;

Acabamento do tampo: pu acetinado; 

acabamento dos pés: pintura epóxi 

eletrostática; 

Com pés niveladores.

Cor referência: Nebiolo

Armário Roupeiro – 8 portas. Dimensões 

142x74x40cm. 8 nichos com portas e 

fechadura, medida dos nichos: 

32x34x40cm.

Cor: Cinza escuro

Material: MDF Cinza Escuro TX 15 mm

Fechadura com Chaves

Fabricado em 100% MDF.
Prateleira de Aço – modelo estante. Com 5 

prateleiras. Dimensões 198x93x30cm, com 

suporte de peso por prateleira, mínimo de 

20 kg. Com reforço em X lateral e fundo. 

TOTAL DAS PEÇAS



(         ) (         )

OBSERVAÇÃO DOS ITENS:

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.

 - FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL QUE SEGUE EM ANEXO. 

 - 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, acompanhado da regularidade fiscal e trabalhista.

 -Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, com um prazo de ínicio da primeira entrega de até 

30 (trinta) dias corridos contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a 

entrega dos mesmos.

 - Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, e 

nas unidades relacionadas abaixo, sob controle da Coordenação de Controle Patrimonial (patrimônio):

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - Av. Alameda do Contorno, nº 3.038, Jardim Bela Vista - 

Goiânia/GO;

CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - Rua 267 com 270-A, Setor Coimbra - Goiânia/GO;

ESPAÇO BEM VIVER I  - Rua Palmares, entre CM-08 e CM-10, Setor Cândida de Morais - Goiânia/GO;

ESPAÇO BEM VIVER II  - Avenida Contorno esq. com Rua 44, Setor Norte Ferroviário - Goiânia/GO;

CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO - Rua R-03, nº 120, Setor Oeste - Goiânia/GO;

CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA - PROGRAMA MENINAS DE LUZ  - Rua Benjamin 

Constant, nº 239, Campinas - Goiânia/GO;

CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - Avenida Cristóvão Colombo com Rua Manágua, 

s/nº, Jardim Novo Mundo - Goiânia/GO

 - O contrato terá vigência de 6 (seis) meses, podendo ser renovado mediante interesse da OVG e de comum 

acordo entre a CONTRATADA.

Observações ao Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:


