
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid 1

2 Unid 1

3 Unid 1

(         ) (         )

Estrutura metálica

  - Será realizada uma negociação aberta entre os fornecedores aptos, com o objetivo de se alcançar maior 

economicidade. Somente serão convocados a participar da negociação, as empresas devidamente

classificadas/habilitadas.

  - FAVOR LER TERMO DE REFERÊNCIA E O EDITAL QUE SEGUEM ANEXO, nele constam as especificações 

dos produtos e todos os detalhes para confecção da proposta e participação neste processo.

 - FICA A PROPONENTE CIENTE QUE NÃO será admitido neste processo a participação de fornecedor que se 

relacione com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 

15.503/2005.

  -  Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 4 meses contados da 

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

  - O Julgamento será o menor valor GLOBAL, com isso têm que enviar para todos os 03 (três) itens.

  - O (s) objeto (s) deverá ser entregue no Banco de Alimentos da Organização das Voluntárias de Goiáslocalizado na 

Centrais de Abastecimento de Goiás – CEASA, BR-153, Km 5,5, saída para Anápolis,Goiânia, Goiás. Equipamentos 

com montagem específica deverá ser realizado e acompanhado por umrepresentante da contratada

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Total Geral:
Observação dos itens:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

jonacy.junior@ovg.org.br

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

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY JUNIOR (62) 3201-9495

Empacotadora Automática

Misturador metálico

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.

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Outros:

mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br

