
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. 158.400

2 Unid. 52.000

3 Unid. 150.000

4 Unid. 50.000

5 Unid. 120.000

6 Unid. 490.000

7 Unid. 275.000

8 Unid. 36.000

9 Unid. 60.000

Fralda descartável infantil, tamanho P

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 M, de 40 

a 70 Kg, aprox. 70 a 115 cm de cintura 

(incontinência urinária moderada).

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY JUNIOR (62) 3201-9464

jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 18/09/2019

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

Total:
Observação dos itens:

  - Favor LER o termo de referência N° 062/2019, que segue em anexo;

 -  Especificações:

* Fraldas descartáveis infantil, antialérgica, com barreiras nas laterais antivazamento com alto grau de absorção.

 * Fraldas descartáveis geriátricas, uso adulto unissex, elástico triplo nas pernas, com barreiras protetoras, 

atóxicas/L33epirogênicas, contendo aloe vera, descartáveis e de uso único, grau de incontinência urinária “moderada”. 

ITENS 05,06 e 07.

 * Fraldas descartáveis geriátricas, uso adulto unissex, elástico triplo nas pernas, com barreiras de protetoras, 

atóxicas/epirogênicas, contendo aloe vera, descartáveis e de uso único, grau de incontinência urinária “severa”. Itens 08 

e 09

  - Composição geral das fraldas descartáveis - Geriátricas e Infantil

 * Material impermeável virgem;

 * Polpa de celulose;

 * Gel polimero superabsorvente, possibilitando maior retenção de líquido;

mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br
mailto:jonacy.junior@ovg.org.br


(         ) (         )

 * Na embalagem deve conter todas informações pertinentes ao produto e instruções de uso.

 * O Contrato terá vigência de 12(doze) meses.

 * Não tecido polipropileno;

* Adesivo nas laterais termoplástico;

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

* Elástico de no mínimo de 03 (três) camadas e no mínimo 01 (uma) fita adesiva de cada lado, reposicionáveis, que 

permitam a abertura da fita sem comprometer a fralda;

 * Será contratada e empresa que oferecer o menor preço por item.

Nota Fiscal: Material: Serviço:


