
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 24

2
Unid 8

3
Par 114

4
Par 480

5
Par 360

6 Unid. 120

7 Unid 150

8 Unid 30

9
Unid 1200

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Total:
Observação dos itens:

  - Favor LER o termo de referência nro 026/2020 que segue anexo

Item 01: Cadeira de rodas reforçada, adulto obeso: -Construída em aço carbono com pintura epóxi ou superior, 

podendo ser nas cores verde, cinza ou preto; -Dobrável em X duplo; -Apoio de braços escamoteáveis, com aparador de 

braços; -Freios bilaterais;-Rodas traseiras de 24" raiadas, para piso irregular podendo ser com pneus maciços em 

poliuretano ante furo; -Aros de impulsão resistentes; -Cubos montados com rolamentos blindados nos conjuntos de 

rodas dianteiros e traseiros; -Rodas dianteiras maciças em poliuretano. Medidas: Diâmetro: Limite inferior, 6" e limite 

superior, 8" Espessura: Mínima de 4,5cm -Estofamento revestido em material impermeável e resistente; -Almofada para 

assento, no mínimo com 5cm de espessura; -Apoio de pés articuláveis e reguláveis em altura; -Logomarca da OVG e do 

Estado de Goiás fixadas, permanentemente, no encosto; -***Largura do assento entre 50cm e 60cm  -Faixa de 

panturrilha, mínimo aceitável, fita de nylon com 3cm de largura e fechamento em velcro ou superior; -Proteções laterais 

com aba, para impedir o contato da roupa do cadeirante com as rodas traseiras; -Capacidade de carga mínima 130kg, 

ou mais. -Embalada individualmente.

Muleta canadense - Em alumínio anodizado

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.

Nome Fantasia:

Razão Social:

Cadeira de rodas reforçada, adulto obeso:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Outros:

jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 02/07/2020

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY JUNIOR (62) 3201-9495

Cadeira de rodas reforçada, adulto obeso, pedal 

elevado:

Muleta axilar adulto tamanho P - Em alumínio 

anodizado

Muleta axilar adulto tamanho M - Em alumínio 

anodizado

Muleta axilar adulto tamanho G - Em alumínio 

anodizado

Bengala adulto - Tipo bastão, em alumínio

Bengala 4 pontas adulto, corpo em alumínio

Andador articulado em alumínio - Para adultos
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(         ) (         )

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:

 - Os itens 01, 02, 06, 07 e 08 podem ser negociados para serem entregues em uma única vez.

Item 07: Bengala adulto - Tipo bastão, em alumínio com acabamento anodizado brilhante,ante ruído, ajuste de altura, 

apoio de mão anatômico, ponteira ante derrapante, capacidade mínima de 80kg

Item 08: Bengala 4 pontas adulto - Corpo em alumínio - ponteira em borracha natural, que permite aderência em 

qualquer tipo de piso, inclusive molhados - com ajustador de altura - Capacidade mínima 80kg.

Item 09: Andador articulado em alumínio - Para adultos, com regulador de altura, apoio de mão anatômico, 

capacidade mínima de 80kg. 

Item 02: Cadeira de rodas reforçada, adulto obeso, pedal elevado: -Construída em aço carbono com pintura epóxi ou 

superior, podendo ser nas cores verde, cinza ou preto; -Dobrável em X duplo; -Apoio de braços escamoteáveis, com 

aparador de braços; -Freios bilaterais; -Rodas traseiras de 24" raiadas, para piso irregular podendo ser com pneus 

maciços em poliuretano ante furo; -Aros de impulsão resistentes; -Cubos montados com rolamentos blindados nos 

conjuntos de rodas dianteiros e traseiros; -Rodas dianteiras maciças em poliuretano. Medidas: Diâmetro: Limite inferior, 

6" e limite superior, 8" Espessura: Mínima de 4,5cm -Estofamento revestido em material impermeável e resistente; -

Almofada para assento, no mínimo com 5cm de espessura; -Apoio de pés articuláveis e reguláveis em altura; -

Logomarca da OVG e do Estado de Goiás fixadas, permanentemente, no encosto; -***Largura do assento entre 50cm e 

60cm -Faixa de panturrilha, mínimo aceitável, fita de nylon com 3cm de largura e fechamento em velcro ou superior; -

Proteções laterais com aba, para impedir o contato da roupa do cadeirante com as rodas traseiras; -Capacidade de 

carga mínima 130kg, ou mais. -Embalada individualmente.

Item 03: Muleta axilar adulto tamanho P - Em alumínio anodizado, com: -Regulagem de altura, -Apoio de braço 

anatômico, -Empunhadeira de mãos anatômica com regulagem de altura, -Ponteira de borracha antederrapante -

Capacidade aproximada de 100kg -Embalada com material transparente 

Item 04: Muleta axilar adulto tamanho M - Em alumínio anodizado, com: -Regulagem de altura, -Apoio de braço 

anatômico, -Empunhadeira de mãos anatômica com regulagem de altura, -Ponteira de borracha ante derrapante - 

Capacidade aproximada de 100kg -Embalada com material transparente

  -  Informar na proposta o número do cadastro do produto junto à ANVISA. 

Item 06:  Muleta canadense adulto  Em alumínio anodizado, com: Com regulagem de altura, -Ponteira de borracha 

ante derrapante, -Braçadeira em polipropileno articulado, -Apoio do braço injetado polipropileno, capacidade mínima de 

100kg.

  - Será contratada a Empresa que oferecer o menor preço por item.

 - Será realizada uma negociação aberta entre os fornecedores aptos, com o objetivo de se alcançar maior 

economicidade. A referida Negociação será agendada e promovida pela Gerência de Aquisição de Bens,Produtos e 

Serviços – GAPS, da OVG.

  - A empresa declarada provisoriamente vencedora deverá apresentar amostra do produto ofertado, em tamanho 

original, contendo todos os acessórios solicitados neste termo.

Item 05: Muleta axilar adulto tamanho G - Em alumínio anodizado, com: -Regulagem de altura, -Apoio de braço 

anatômico, -Empunhadeira de mãos anatômica com regulagem de altura, -Ponteira de borracha ante derrapante, 

Capacidade aproximada de 100kg -Embalada com material transparente


