
Contato: Fone: PROC.

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone:

Celular:

Endereço:

BANCO: OP: 

Item OBEJTO Unid Qtd. Vl. Uni Total

1
CAMISETAS 

PERSONALIZADAS 
UNIDADE 3.500

*Será contratada a empresa que oferecer o menor preço "GLOBAL"

As camisetas deverão ser entregues em 4 etapas, contadas da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para 

a entrega, conforme descrição abaixo:

As camisetas deverão ser entregues na sede da Organização das Voluntárias de Goiás - OVG, situada na Rua T-14, nº 249, Setor 

Bueno, Goiânia Goiás, CEP 74.230-130, em horário comercial, sendo das 08:30h às 11:00h e das 14:30h às 16:00 - segunda à 

sexta-feira.

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

CEP.:

AGÊNCIA: CONTA:

Inscrição Municipal:

E-MAIL

Outros:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Esta solicitação é válida até o dia: 21/06/2022 - PODENDO TER PRORROGAÇÃO - ACOMPANHAR SITE OVG E HUMA

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Aquisição de 3.500 (três mil e quinhentos) camisetas personalizadas para o 

evento de inclusão de novos bolsistas no Programa Universitário do Bem 

(PROBEM)

eliada.goncalves@ovg.org.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

ELIADA 62 3201-9464 202200058001834

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Material:

 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:

Lista de Produtos / Serviços

Total:

Observação dos itens:

*Especificações descritas  constam no Termo de Referência Nº 010/2022 - GGBE - VERSÃO II

A empresa deverá apresentar amostras (peça piloto) nos 5 tamanhos, sendo no mínimo 1 (uma) com a arte em silk, antes da 

confecção final, para aprovação. Caso necessário, a empresa deverá realizar as adequações solicitadas pela OVG no prazo de 24 

(vinte e quatro horas). 

Será emitido contrato de fornecimento com vigência de 03 (três) meses.

A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

a) 3.500 (três mil e quinhentas) camiseta 

básica, na cor branca, gola redonda com 

ribana e pesponto no ombro em malha 

viscolycra 96% viscose, 4% elastano, 

gramatura 230(g/m²);

b) Pintura silk screem F/C/M policromia frente 

e costas conforme arte a ser encaminhada 

pela GECMI;

c) Entregar embalada individualmente

d) Quantidade:

- PP - 300 unidades

- P - 1.050 unidades

- M - 1.050 unidades

- G - 700 unidades

- GG - 400 unidades 

3.2 Da arte a ser silkada nas camisetas: 

SEGUE ANEXO

DESCRIÇÃO E CARACTERISTICAS

*Serão solicitadas amostras apenas da empresa que for classificada em primeiro lugar, após análise da proposta e    documentação.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega do serviço e emissão válida do documento fiscal correspondente 

(nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informarem banco, 

agência e nº de conta em sua proposta.

As amostras deverão ser entregues para a Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços - GAPS , da OVG, situada na Rua T-

14, nº 249 Setor Bueno, Goiânia, CEP. 74.230-130, no prazo maximo de 03 (três) dias úteis contados da solicitação da OVG.

QUANTIDADE PRAZO ENTREGAETAPA

1ª 500 10 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO PELA OVG

A GECMI encaminhará à empresa classificada em 1º (primeiro) lugar, a arte em formato adequado dentro do prazo estabelecido neste 

Termo.

4ª 1250 10 DIAS APÓS A ENTREGA 3ª ETAPA

2ª 500 10 DIAS APÓS A ENTREGA 1ª ETAPA

3ª 1250 10 DIAS APÓS A ENTREGA 2ª ETAPA
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