
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Unidade Quant. Valor Unit.

1 Serviço 2

2 Serviço 10

3 Serviço 5

* Deverão possuir indicação com letras visíveis: MASCULINO / FEMININO; 

* Deverão dispor de papel higiênico em tempo integral para atender aos colaboradores;

* Os banheiros químicos deverão ser produzidos em polietileno com vaso sanitário e suporte para papel higiênico, 

piso antiderrapante, abertura para circulação de ar, teto translúcido, com trincos para fechamento das portas e 

indicação livre/ocupado

* Os banheiros deverão estar em bom estado de conservação, limpos e não poderão estar danificados por qualquer 

lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem ou funcionabilidade. Devem possuir 

material resistente e ter aparência de novo;

* As cabines sanitárias deverão ser entregues e retiradas do local em horário previamente combinado com o gestor 

do contrato. 

Nome Fantasia:

Razão Social:

renato.silva@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 18/07/2022

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Renato Araujo (62) 3201-9495

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.

Contratação de empresa para locação de 02 (duas) cabines sanitárias portáteis (banheiros químicos, feminino e

masculino) sob demanda, para atender aos colaboradores da OVG durante as ações "OVG Perto de Você", a serem

realizados na Região Metropolitana de Goiânia, pelo período de 05 (cinco) meses, conforme condições constantes do

Termo de Referência Nº 027/2022- CSG. 

Observação dos itens:

* Os eventos ocorrerão às sextas-feiras e sábados das 8h00 às 18h00 e aos domingos (até ao meio-dia), sendo assim, 

as cabines deverão estar devidamente instaladas ao longo destes períodos.                                                                                                                                                                                       

Mobilidade (entrega e retirada) para eventos em 

locais com até 60 quilômetros de distância de 

Goiânia-GO

Mobilidade (entrega e retirada) para eventos em 

locais com até 30 quilômetros de Goiânia-GO

Especificações técnicas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Produto / Serviço Valor Total

VALOR GLOBAL ESTIMADO 

Banheiro químico standard (comum) - Locação 

de cabines sanitárias portáteis (banheiros 

químicos), SOB DEMANDA, para o período 

compreendido de quinta-feira a

domingo

* Os banheiros deverão ser instalados em locais indicados pela equipe técnica da OVG.

* O transporte, montagem/desmontagem, manutenção e higienização das unidades dos banheiros químicos será de 

responsabilidade da Contratada;  e

* Será contratada a empresa que oferecer o menor valor global.

* IMPORTANTE: Favor ler com atenção o Termo de Referência e Edital anexados a esta Solicitação de Orçamento.
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(         ) (         )

* 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.

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:


