
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 M 37.050

2 M 45.750

3 KG 1.400

4 KG 4.925

5 KG 3.375

6 KG 4.525

7 M 1.725

8 M 3.575

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia:  26/05/2022 (PODENDO TER PRORROGAÇÃO - ACOMPANHAR SITE OVG)

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

CONCEIÇÃO 3201-9464

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

Tecido Suedine – 100% algodão, largura mínima

de 90cm tubular, gramatura mínima 190g/m², cor

cinza

Tecido Suedine – 100% algodão, largura mínima

de 90cm tubular, gramatura mínima 190g/m², cor 

rosa

Total:

Observação dos itens:

Tecido Flanela - 100% algodão, fio 30/1, trama

tipo sarja 2x2, largura aproximada de 80cm, e

gramatura mínima 165g/m², na cor branca

Tecido Suedine – 100% algodão, largura mínima

de 90cm tubular, gramatura mínima 190g/m², cor

azul marinho

Tecido Tricoline – 100% algodão, largura mínima

de 1,45m – com listra azul marinho, medindo

entre 2mm á 4mm. Gramatura entre 120g/m² a

140g/m²

Tecido Suedine – 100% algodão, largura mínima

de 90cm tubular, gramatura mínima 190g/m², cor 

branco

Tecido Fralda, 100% algodão, largura mínima de

70cm, gramatura entre 100g/m² a 120g/m², cor 

branca

Tecido Tricoline - 100% algodão, estampado, na

cor floral rosa com as estampas medindo entre

2,5cm² a 3cm², com gramatura entre 120g/m² a

140g/m²
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Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:

Nota Fiscal: Material:

 - Contratação de empresa para fornecimento TECIDOS DIVERSOS, conforme condições contidas no Termo de 

Referência nº. 022/22-I-GGI;                                                                                                                                                                

- O julgamento das propostas será o menor preço “por item                                                                                                            

-  DA NEGOCIAÇÃO ABERTA -Conforme determina o item 7.5 “h” do Regulamento para Aquisição de Bens, será 

realizada negociação aberta entre os fornecedores aptos, com o objetivo de se alcançar maior economicidade. A 

referida negociação será agendada e promovida pela Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – 

GAPS, da OVG.                                                                                                                                                                  - 

Os produtos (itens) serão entregues de forma parcelada, em até 03 (três) parcelas, conforme demanda da OVG, 

dentro do prazo da contratação, constante do item 17 deste edital.

- As entregas parceladas deverão ser realizadas em até 30 (trinta) dias, contados da solicitação da OVG, 

observando-se as condições deste termo.

 - Caso a empresa tenha condição de entrega única do item, poderá ser aceito pela OVG, desde que comunicado 

ao gestor do contrato, com antecedência para organização da logística e recebimento do item.

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.

Serviço:


