
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Uni 103.200 -             

2 Uni 84.000 -             

3 Uni 96.000 -             

4 Uni 30.000 -             

5 Uni 36.000
-             

6 Uni 367.000
-             

7 Uni 723.500
-             

8 Uni 360.000
-             

9 Uni 36.000
-             

10 Uni 30.000
-             

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JULIANA (62) 3201-9387

juliana.ferreira@ovg.org.br
Esta solicitação é válida até o dia: 20/10/2020

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

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.

Lista de Produtos / Serviços
Produto / Serviço

Fralda descartável infantil, tamanho P

 - Contratação para período de 12 meses, sendo que todas as especificações dos itens constam no Termo de 
Referência 040/2020; As propostas deverão ser acompanhadas pela Ficha Técnica dos produtos.

 -  Será realizada uma Negociação Aberta entre os fornecedores aptos, sendo que todas as empresas poderão 
apresentar propostas, mas somente serão contatados para negociação aberta as que estiverem em situação regular 
com as Certidões de Regularidade com as Fazendas e deverão apresentar ainda, juntamente com a proposta e 
Certidões solicitadas, Notas Fiscais (emitidas dentro do mesmo mês) ou Atestado de Capacidade Técnica ou 
Certidão, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem já haver a empresa 
participante executado contrato pertinente, em características e quantidades mínima de 10% (dez por cento) do 
objeto desta contratação à pessoa jurídica declarante.
 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por item.

Fralda descartável geriátrica, tamanho G, de 70 a 
90 Kg, aprox. 80 a 150 cm de cintura 
(incontinência urinária moderada).

Fralda descartável geriátrica, tamanho EG/XG, 
acima de 90 Kg, aprox. 110 a 165 cm de cintura 
(incontinência urinária moderada).

Fralda descartável geriátrica, tamanho G, de 70 a 
90 Kg, aprox. 80 a 150 cm de cintura 
(incontinência urinária severa)

Fralda descartável geriátrica, tamanho EG/XG, 
acima de 90 Kg, aprox. 110 a 165 cm de cintura 
(incontinência urinária severa)

Fralda descartável infantil, tamanho M

Fralda descartável infantil, tamanho G

Fralda descartável infantil, tamanho EG/XG
Fralda descartável geriátrica, tamanho P, de 20 a 
40 Kg, aprox. 70 a 115 cm de cintura 
(incontinência urinária moderada).

Fralda descartável geriátrica, tamanho M, de 40 a 
70 Kg, aprox. 70 a 115 cm de cintura 
(incontinência urinária moderada).

-                                  

 - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme solicitação da OVG e não deverá ultrapassar o
prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados da solicitação para entrega, observando-se as condições do Termo para a 
entrega dos mesmos.

Total:
Observação dos itens:



(   X   ) (         )

 -  Serão solicitadas amostras somente das empresas que apresentarem todas as certidões regulares, bem como 
todos os documentos exigidos como condição de participação de acordo com o solicitado.Finalizado o prazo de 
publicação, GAPS solicitará as amostras referentes aos itens 05 à 10 discriminados na tabela do objeto, somente das 
empresas que apresentarem todas as certidões regulares, bem como todos os documentos exigidos como condição 
de participação de acordo com o solicitado, que deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  Enfatiza-se 
que só participarão da Negociação Aberta as empresas que forem aprovadas na avaliação prévia das amostras.

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

 - As amostras das fraldas descartáveis geriátricas deverão ocorrer antes da Negociação Aberta e das fraldas 
descartáveis infantis após a Negociação Aberta.


