
Contato: Fone: Processo

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Objeto Unid Qtd. Vl. Uni Total

1

05(CINCO) 

Estabilizado-

res 

UNID 05

Nome Fantasia:

Razão Social:

Esta solicitação é válida até o dia: 06/04/2022
ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Contratação de empresa para o fornecimento de 05 (cinco) estabilizadores de energia elétrica, 

sendo dois para máquinas de bordar e três para portas automáticas.
eliada.goncalves@ovg.org.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

ELIADA 62 3201-9464 202200058001166

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

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

Lista de Produtos / Serviços

Total:

Observação dos itens:

 - Favor LER o termo de referência que segue anexo. Todas as especificações do produto constam no Termo de Referência Nº 016/2022-GGI e Edital Nº 

44/2022 OVG-GAPS (publicados no site da OVG);

Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de até 15 (quinze) dias contados da solicitação da OVG, observando-se as condições 

do Termo para a entrega dos mesmos.

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.

A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

Será contratada a empresa que oferecer o menor preço "ITEM".

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

Será  emitido Ordem de Compras para o objeto

Descrição

Especificações mínimas:

- Potência nominal (VA/W): 2.000 / 2.000

- Tensão nominal de entrada (V~): 220

- Faixa de tensão de entrada (V~): 180 - 270

- Tensão nominal de saída (V~): 220

- Variação admissível na saída: + - 6%

- Frequência nominal (Hz): 60

- Correntes nominais de entrada (A~): 9,5

- Microprocessado: Sim

- Amostragem TRUE RMS: Sim

- Tipo de acionamento: Relé

- Proteção eletrônica contra sobrecarga: Sim, com desligamento da 

saída

- Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): Fusível 250V, 

15A, tipo ação lenta (5 x 20mm)

- Proteção contra sobreaquecimento: Sim, com rearme automático 

(Fusível regenerativo)

- Proteção contra subtensão e sobretensão: Sim, com 

desligamento da saída

- Proteção contra surtos de tensão: Varistor - Filtro de linha: Sim

- Tempo de resposta: < 6 semiciclos (50ms)

- Rendimento: > 95%

- Distorção harmônica: Não introduz

- Número de tomadas de saída: 4 tomadas (NBR 14136)

- Proteção contrachoques elétricos: Classe 1

- Indicador do estado da rede: LEDs

- Gabinete: Plástico

- Comprimento do cabo de alimentação (m), aproximadamente, 1,5

- Dimensões, A x L x P (mm), aproximadamente. 140 x 170 x 195

Modelo de referência: APC FRIDGE PLUS

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua 

proposta.

A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.

 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.
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