
Contato: Fone:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

ITEM Marca Quant. Vl. Uni Total

4.000

(      ) (      )

EXIGÊNCIA DE A MOSTRA: A empresa classificada em primeiro lugar (menor preço) na Negociação Aberta,  deverá  

apresentar amostra personalizada conforme a arte descrita no item 3 do Termo de Referência, no prazo de até 10 (dez) 

dias corridos da finalização da Negociação Aberta, bem como apresentar as amostras  do produto ofertado, em tamanho 

original, contendo todos os acessórios solicitados no termo de referência. (INCLUSIVE PERSONALIZAÇÃO). Em caso de 

reprovação da amostra, chama-se a segunda colocada e assim sucessivamente.

Nome Fantasia:

Razão Social:

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.

conceicao.fernandes@ovg.org.br

DATA DA PROPOSTA: 

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

Contratação de empresa para o fornecimento de 4.000 (quatro mil) unidades de filtros de barro para água,

personalizados, com entrega parcelada, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições

constantes do Termo de Referência nº. 12/22-I-GGI,

Produto / Serviço

Outros:

Prazo de Entrega: PARCELADA (CONFORME TR)

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Aquisição de filtros de barro para água                                     

Especificações:                                                                                               

-  Filtro de barro feito em argila vermelha com acabamento ante mofo - 

capacidade aproximada total de 16 (dezesseis) litros, sendo 8 (oito) litros 

por reservatório (superior e inferior).                                                                                                                   

- Medidas aproximadas: altura 49cm e largura 29cm.                                                                                                                

-  Peso aproximado: 10 kg.                                                                           -  

Base reta e tampa em plásticos resistentes                                                           

Acessórios inclusos:                                                                                         

-   03 (três) velas tradicionais (com porcas e arruelas de vedação) - 

Fabricada em cerâmica micro porosa, que permite filtrar e reter as 

partículas sólidas da água, tornando-a totalmente cristalina. Justificamos a 

exigência das 03 (três) velas em razão da velocidade e maior vazão da 

água filtrada do que a de 02 (duas) velas, com isso poderemos beneficiar 

maior número de integrantes das famílias em situação de vulnerabilidade 

social.           - 01 (uma) torneira (Plástica (PVC) – click ou toque com 2 

(duas) arruelas de vedação em silicone e 1 (uma) porca plástica, que se 

encaixe perfeitamente ao filtro, sendo que não deve ocorrer vazamento.                                                                                           

Validade da Proposta:

ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA (CONFORME TR)

Total:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO COBERTOR 

Condição de Pagamento:

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.

 - O produto deverá ter certificação INMETRO em purificação.                                                                                                - 

Garantia não inferior a 06 (seis) meses, contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                             

- Deverá acompanhar o produto manual de uso e montagem.                                                                                                           

- O produto deverá ser personalizado, conforme imagem ilustrativa do Termo de Referência.                                                                                                 

-  Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, sendo em até 04 (quatro) entregas, com um prazo de entrega de 

até 20  (vinte) dias                 
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