
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid 12

2 Unid 40

3 Unid 24

4 Unid 6

5 Unid 23

6 Unid 52

7 Unid 5

8 Unid 8

9 Unid 4

(         ) (         )

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

MEIBER (62) 32019495

meiber.miranda@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 08 DE fevereiro 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

Observações do Fornecedor:

Sofanete individual, com braços, tecido preto, medindo 

aproximadamente 68 x 72cm assento/encosto.

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Total:

Observação dos itens:

Os referidos produtos deverão ser entregues e montados de forma única, nas novas instalações da Bolsa 

Universitária, localizada à Avenida C255 Nº 600, lotes 02,03,16,17 e 18, Loja térreo 02, Edíficio Eldorado Business 

Tower, Setor Nova Suíça- Goiâniaga/GO, não devendo ultrapassar o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 

solicitação da OVG.

Condição de Pagamento:

Cadeira fixa em “S”, aproximação modelo diretor, sem 

braços, tecido preto, medindo aproximadamentem 

44,5x45,5cm o encosto e 48,5 x 45,5cm o assento.

Poltrona giratória, modelo presidente, com braços, altura e 

inclinação reguláveis, tecido preto, medindo 

aproximadamente 62,81cm x 70P x 113 a 128cm altura.

Cadeira giratória, modelo executiva, caixa alta, com 

braços, regulável, tecido preto, medindo 

aproximadamente 38 x 44cm assento/encosto.

Poltrona giratória, modelo diretor, sem braços, altura e 

inclinação reguláveis, tecido preto, resistência mínima de 

500kg, medindo aproximadamente 62,8cm (largura)x 

66cm(profundidade) x 91,8 a 107cm

Cadeira giratória, modelo secretária, com braços, altura e 

inclinação reguláveis, em tecido preto, medindo 

aproximadamente 429mm x 400mm de largura do assento 

e largura do encosto medindo aproximadamente 402mm, 

por mínimo 170mm com máxima 220mm de largura

Carteira escolar fixa, modelo executivo, com braços e 

prancheta escamoteável, em tecido preto

Cadeira fixa, com quatro (04) pés, modelo diretor, 

medindo aproximadamente 38,5 x 45,5cm o encosto e 

38x40cm o assento

Longarina de quatro (04) lugares, modelo diretor, tecido 

preto, medindo aproximadamente 

2,19m(comprimento)x45,5cm(largura) x 90,5cm(altura)
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