
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 50.000

(   X   ) (         )

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JULIANA (62) 3201-9387

juliana.ferreira@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 04 DE MAIO DE 2018.

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

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.

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Total:
Observação dos itens:

 - Os referidos produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em 03 (três) parcelas sendo 20.000 (vinte mil) 

cobertores na primeira e na segunda parcela e 10.000 (dez mil) cobertores restantes na terceira parcela, na Sede da 

OVG, no endereço constante no rodapé do Termo. A primeira entrega dos produtos deverá acontecer no prazo máximo 

de até 20 (vinte) dias, contados da assinatura do contrato. A segunda entrega deverá acontecer em até 20 (vinte) dias 

contados da primeira entrega e a terceira entrega deverá acontecer em até 20 (vinte) dias contados da segunda entrega.

COBERTOR 100% POLIESTER C/ETIQUETA

 - Todas as especificações constam no Termo de Referência 074/2018-I, em anexo;

 - Solicitamos que o representante da empresa na Negociação Aberta seja pessoa apta (comprovada por Procuração ou 

Representação Legal) à assinatura de contrato, visto que dada a urgência na aquisição e o prazo exíguo de entrega, o 

Contrato de Fornecimento deverá ser assinado no mesmo dia da Negociação Aberta.

 - A Negociação será iniciada e conduzida pelo representante da OVG que informará o menor valor ofertado, sem 

identificar a Empresa proponente. Durante a negociação, as Concorrentes poderão alterar suas propostas iniciais e será 

dado espaço para as interessadas apresentarem seus novos valores.

 - As amostras deverão ser apresentadas por todas as empresas que forem classificadas e convocadas para 

participação na Negociação Aberta. As mesmas deverão ser entregues na Negociação Aberta. Caso a empresa 

classificada e convocada não comparecer à Negociação, deverá entregar a amostra na OVG para a Gerência de 

Assessoramento e Benefícios da OVG, mediante recibo, no endereço constante no rodapé deste termo, até o início da 

Negociação Aberta, sob pena de desclassificação.

 - Como condição para participação e habilitação no processo (item 3), será necessário apresentar Notas Fiscais 

(emitidas dentro do mesmo mês), Atestado de Capacidade Técnica ou Certidão, expedidos por Pessoa Jurídica que 

comprovem já haver a empresa participante executado contrato pertinente, em características e quantidade mínima de 

20% do objeto desta contratação;

 - Os preços apresentados nas propostas devem incluir todos os custos e despesas (incluindo impostos e taxas de 

entrega, conforme especifica no Termo de Referência 074/2018-I) - item 4;

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

economicidade, que será agendada e promovida por esta Gerência, da OVG.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:

mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br

