
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 SRV 260

2 SRV 65

(         ) (   X   )Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Manutenção preventiva das máquinas de costura

 - Maiores especificações constam no Termo de Referência 132/2018;

 - Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em máquinas de costura, nas Unidades da OVG: Complexo Gerontológico 

Sagrada Família, Centro de Convivência Vila Vida, Casa do Interior de Goiás, CCI - Norte Ferroviário, CCI – Cândida de Morais, Centro Social Dona 

Gercina Borges e GPRO- Novo Mundo, por um período de 12 (doze) meses.

 - Manutenção preventiva e corretiva de 65 (sessenta e cinco) máquinas de costura, incluindo limpeza, conserto e substituição de peças, quando 

necessário. As peças serão custeadas pela OVG.

 - DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

- A manutenção corretiva, caracterizada por serviços planejados ou não, possui o objetivo de reparação, restauração, conserto, substituição de 

peças, na busca de corrigir falhas, devendo ser minimizada com a prática constante da prevenção e planejada quando da paralisação parcial ou 

total dos sistemas ou equipamentos envolvidos.

- Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para conserto em oficinas necessitará de prévia autorização do Gestor do 

Contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a devolução e a posterior reinstalação dos componentes correrão por conta da Contratada.

- Todas as peças, componentes e materiais porventura substituídos deverão ser entregues pela Contratada ao Gestor, após a execução do serviço.

- Nos equipamentos ou sistemas que se encontrem em período de garantia, os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser executados 

após a constatação de que o problema não decorre de defeito coberto pela garantia.

- A Contratada deverá manter junto ao LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO ficha contendo o histórico de todos os 

procedimentos, de manutenção executadas nos equipamentos.                                                                                                                                                                   

- A solicitação para o reparo será realizada através de envio de mensagem eletrônica para um e-mail e/ou via telefone, fornecido pela Contratada, o 

qual conterá a marca, modelo, tipo e número de patrimônio do equipamento. As ORDENS DE SERVIÇO deverão ser preenchidas corretamente com 

indicação criteriosa dos materiais utilizados, serviços executados e eventuais ocorrências.

Manutenção corretiva das máquinas de costura

 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço da manutenção preventiva/corretiva.

 - Os referidos serviços deverão ser realizados nas Unidades da OVG, após a assinatura do contrato, conforme descrito no Termo de Referência e 

as manutenções corretivas, sempre que solicitadas pela OVG.

 - As manutenções preventivas deverão ser realizadas a cada 03 (três) meses, em todas as máquinas relacionadas. As manutenções 

corretivas deverão ser realizadas quando solicitado pelo responsável da OVG, em caso de defeito nas máquinas, com uma estimativa de 04 

(quatro) manutenções corretivas ao ano. Os serviços solicitados deverão ser atendidos em até 02 (dois) dias úteis contados da solicitação da OVG.

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Total:
Observação dos itens:

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.

Outros:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

 - DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Serviços a serem realizados:

- Limpeza;

- Lubrificação;

- Reposição das peças, custeada pela OVG;

 - O prazo de garantia das peças, componentes e acessórios será de acordo com a garantia oferecida pelo fabricante. Quando não especificada, a 

Contratada deverá oferecer garantia de no mínimo 03 (três) meses.

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: 04/10/2018

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br

