
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Uni 20   -

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 o fornecimento de bancos externos em madeira e assentos em aço para

vestiário, que serão destinados à unidade Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro (CATF), conforme

condições constantes do Termo de Referência nº. 06/22
Produto / Serviço

Banco Tamanduá, em madeira, estilo praça 1,5 

– 8 ripas. 

 Características: 

- 8 ripas de madeira; 

- Para 03 (três) pessoas; 

-Capacidade mínima de 250kg; 

- Madeira Maciça de alta densidade; 

- Cor da madeira Imbuia ou Ipê; 

- Pintura Polisten, com ação fungicida e triplo filtro 

solar (3 demãos), ideal para ambientes internos e 

externos; 

- Fácil manutenção e alta resistência ao sol e à 

chuva; 

- Pés em ferro fundido com pintura em esmalte 

sintético (na cor preta) e parafusos galvanizados 

para fixação das ripas (réguas de madeira); 

- Dimensões aproximadas: Largura total: 150cm, 

altura total: 72cm, profundidade total: 55cm, altura 

do assento: 38cm. Profundidade do assento 35cm.  

- Montagem com identificação numérica das ripas; 

- Distância entre as ripas de, no máximo, 1,5cm. 

Outros:

Inscrição Municipal:

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Maria Conceição (62) 3201-9387

conceicao.fernandes@ovg.org.br                     

Esta solicitação é válida até o dia: 24/03/2022

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

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


2 Uni 6   -

(   X   ) (         )

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.

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:
Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por item.

-                                  

- Os produtos deverão ser entregues de forma única, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da solicitação da OVG,

observando-se as condições do Termo de Referência para a entrega.

Total:

Observação dos itens:

 Banco com assento em aço, para vestiário 

 Características: 

- Banco estruturado em tudo (tubos chatos e com 

cantos arredondados); 

- Assento em aço galvanizado com cantos 

arredondados; 

- Tubos nas cores preferencialmente cinza, 

podendo ser bege;  

- Capacidade 4 pessoas (capacidade mínima de 

290 kg);  

- Assento na cor preta; 

- Pintura antimicrobiana e bactericida 

(nanotecnologia); 

- Pés niveladores para apoiar o banco em 

eventuais desníveis do piso; 

- Dimensões (C x L x A) 1500 x 470 x 450.  

- A verificação sobre o atendimento ou não das necessidades pelos produtos ofertados será feita mediante a análise

do descrito nos folders e catálogos mencionados no item 5.5, cujo envio é de responsabilidade dos fornecedores

participantes.


