
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 1800

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

Condição de Pagamento:    Boleto bancário (     )    -   Depósito bancário    (       )

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Total:
Observação dos itens:

  - Favor ler o termo de referência e edital que segue anexo

  -  A validade dos produtos não poderá ser inferior a 06 (seis) meses.

    - Indicar a marca/fabricante do objeto ofertado.

  - 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.

     - Quantitativo: 1800 (um mil e oitocentos) testes .

     - O resultado deverá sair em até 20 (vinte) minutos após a realização do teste. 

   -  O exame deverá identificar se a pessoa está infectada no momento do teste

  -  O produto deverá ter registro na ANVISA

  -  Cada kit deverá conter: dispositivos de teste, tubos plásticos, pontas de contagotas, swabs estéreis, suporte para 

tubos. Deverá acompanhar também, soluçãodiluente para amostras e instrução de uso.

  - Os produtos deverão ser entregues de forma única (total), com um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias contados 

da solicitação da OVG

  - Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, localizada na Avenida T- 14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO, 

ou em outro endereço dentro do município de Goiânia.

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:

  - Deverá acompanhar o teste o manual de instrução (bula ou documento similar).

Kits de teste rápidospara detecção quanti tati 

va do antí geno do novo Coronavírus (COVID-

19) em amostras de swabnasofaríngeo 

(Imunoensaio cromatográfi co rápido)

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY JUNIOR (62) 3201-9441

jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 24/06/2022 - (podendo sofrer prorrogação). Acompanhar no site da OVG

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br

