
Contato: Fone: (62) 3201-9441 Fax.:

e-mail:

CNPJ.: Inscrição Estadual:

Contato: Inscrição Municipal:

Telefone: e-mail:

Celular: Outros:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Qtd. Vl. Uni Total

1 1

2 1

3 1

    Boleto bancário (    )       

Plataforma elevatória de Carga Veicular 

   - A empresa contratada para confeccionar a carroceria (item 2) para o caminhão relacionado no item 01 neste 

Termo, terá o prazo de entrega de até 30 (trinta) dias após o recebimento do veículo.

  - A entrega e instalação do item 03 deverão ser feitas em até 15 (quinze) dias, após o recebimento do veículo. 

Transferência Bancária (   )

Carroceria modelo BÁU CARGA SECA 

devidamente instalada sobre o chassi do 

caminhão (ITEM 01)

   -  O fornecimento e a instalação dos itens 02 e 03 deverão ser realizados em Goiânia-GO e/ou Região Metropolitana.

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY JUNIOR

Caminhão toco traçado de no mínimo 16  

Toneladas de PBT (PESO BRUTO TOTAL). 

Veículo zero KM

jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 18/07/2022 ( podendo sofrer postergação ), acompanhar pelo site da OVG.

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

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

Total:
Observação dos itens:

 - Favor LER o termo de referência 006/2022 - CALT e o Edital 097/2022 - GAPS que seguem anexo. Nele constam as 

especificações do veículo, da carroceria baú e da plataforma elevatória paa a confecção da proposta.

 - Serão contratadas as empresas que oferecerem o menor preço POR ITEM;

   - O veículo deverá estar disponível para reti rada em loja localizada na cidade de Goiânia-GO, com um prazo de 

entrega de até 120 (cento e vinte reais) dias úteis contados da solicitação da OVG, observando-se as condições 

deste Termo para a entrega do mesmo.

  -  O primeiro emplacamento do veículo objeto deste edital deverá ocorrer no Detran/Go na cidade de Goiânia-GO, em 

nome da Organização das Voluntárias do Estado de Goiás, sendo a contratada responsável por todos os custos 

decorrentes do referido emplacamento.

  -  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.

 - Haverá uma negociação aberta entre os fornecedores aptos,  com objetivo de se alcançar maior economicidade. 

  - Será feito um contrato com vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.podendo ser 

prorrogado caso haja interesse entre as partes. 

Condição de Pagamento:
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(         ) Serviço (         )Nota Fiscal: Material:
Observações do Fornecedor:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:


