
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Unidade Quant. Valor Unit.   Valor Total      

1 SKU* 40

2 Unid. 10

Item Marca Unidade Quant. Valor Unit.   Valor Total      

1 Unid. 10

Produto / Serviço

Contratação de empresa para o fornecimento de licenças de software, relacionadas abaixo, conforme condições contidas no Termo de 

Referência nº. 11/22-GTI

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.

Sistema Operacional Windows Server versão Datacenter 2022 ou 

superior para servidor.

Microsoft Server Device Cal para Sistema Operacional Windows 

Server versão Datacenter 2022 ou superior.

LOTE 2 

Produto / Serviço

Sistema Operacional Windows 10 Professional (ou superior)

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 2 --------------------------------------------------------------------------------->

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

27/07/2022

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Renato Araujo (62) 3201-9495

Esta solicitação é válida até o dia:

Nome Fantasia:

renato.silva@ovg.org.br

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 1 --------------------------------------------------------------------------------->

Outros:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

LOTE 1 

*A unidade de medida SKU equivale a 02 (dois) núcleos de processamento dos servidores de rede licenciados
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Observação dos itens:

* As propostas comerciais deverão ser encaminhadas entre os dias descritos na solicitação de cotação, sendo o horário limite do dia do encerramento da 

cotação até às 23:59 horas e deverá acompanhar a regularidade fiscal e trabalhista (válidas)

(         )

Condição de Pagamento:

Prazo para pagamento:

* Os produtos deverão ser disponibilizados de forma única, com um prazo de entrega de até 15 (quinze) dias após pagamento das licenças do 

software, por meio de plataforma web ou informações/orientações via E-mail, possibilitando acesso da contratante as licenças adquiridas

* Os produtos deverão ser entregues na modalidade online, devendo ser fornecido o acesso no portal da CONTRATADA ou do fabricante ou através do 

envio por e-mail, sendo enviado para informatica@ovg.org.br

Observações do Fornecedor:

(         )

* O julgamento das propostas será menor valor “do lote”

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

* 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.

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:


