
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item

1

2

(         ) (         )

Nome Fantasia:

Razão Social:

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 14/03/2022

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Maria Conceição (62) 3201-9387

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Outros:

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 locação de 02 (duas) cabines sanitárias portáteis (banheiros químicos, feminino e

masculino) sob demanda, pelo período de 04 (quatro) meses, com a estimativa total de 06 (seis) eventos, a serem

realizados de sexta à domingo, para atender aos colaboradores da OVG que trabalharão durante os Mutirões do

Governo de Goiás, em Goiânia e Região Metropolitana, conforme condições constantes do Termo de Referência

nº. 07/22-CSG. 

Produto / Serviço

VALOR GLOBAL ESTIMADO 

Observação dos itens:

- Considerando que os serviços deverão ser prestados, sob demanda, com a entrega nas quintas feiras e

recolhimento no domingo período vespertino, de acordo com as necessidades da OVG (evento mutirão a ser

agendado pelo Governo do Estado de Goiás), 

LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CABINES 

SANITÁRIAS (SENDO 1 MASCULINO E 1 

FEMININO), DE SEXTA-FEIRA À DOMINGO,  

INCLUSO MOBILIZAÇÃO ATÉ 30KM

LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CABINES 

SANITÁRIAS (SENDO 1 MASCULINO E 1 

FEMININO), DE SEXTA-FEIRA À DOMINGO,  

INCLUSO MOBILIZAÇÃO DE 31 A 60KM 

VALOR POR EVENTO (2 

CABINES POR 3 DIAS)

TOTAL 3 EVENTOS (2 

CABINES POR 3 DIAS)  

 

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

- 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.

  - Será contratada a empresa que oferecer o menor valor global.

   - Será feito um contrato de 04 (quatro) meses

- Os banheiros químicos deverão ser instalados/desinstalados no local onde a CONTRATANTE indicar, podendo ocorrer

em todas as cidades da Região Metropolitana de Goiânia.

mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br
mailto:conceicao.fernandes@ovg.org.br

