
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni

Valor total

do kits

1 1

2 1 -             

3 1 -             

4 1 -             

5 1

-             

Nome Fantasia:

Razão Social:

Insc. Estadual:

conceicao.fernandes@ovg.org.br                      Processo: 202100058004660/2021

Esta solicitação é válida até o dia: 24/12/2021

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Maria Conceição (62) 3201-9387

Insc 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.

Contratação de empresa para o fornecimento de 10.800 (dez mil e oitocentos) kits higiênicos de

bebês, com entrega de forma parcelada, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, conforme

condições constantes do Termo de Referência nº. 083/21-GGI,

Produto / Serviço

Shampoo:

-Sem sal e sem corante,

-Com extrato de algodão,

-Hipoalérgico,

-Testado oftalmo e dermatologicamente,

-Uso diário - Capacidade mínima de 200ml.

Condicionador:

-Sem corante,

-Formulação neutra enriquecida com 

extrato de algodão, d`pantenol e glicerina,

-Testado oftalmo e dermatologicamente,

-Uso Diário - Capacidade mínima de 200ml.

Colônia:

-Suave, neutra sem álcool etílico e sem 

corantes, com extrato de algodão,

-Uso diário,

-Capacidade mínima de 30ml.

Toalhas umedecidas:

-Com extrato de algodão, testado 

dermatologicamente, sem álcool etílico, 

medidas mínimas 19x15cm,

-Embalagem com no mínimo 100 unidades.

Loção hidratante:

-Suave, neutro, sem corantes, com

extrato de algodão, hipoalergênica e testado 

dermatologicamente,

-Uso diário - Capacidade mínima de 200ml;

10.800 

kits
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6 1

-             

(   X   ) (         )

- Os produtos que compõe o kit de higiênico deverão vir dentro de uma embalagem plástica

transparente/resistente de forma harmoniosa e que os produtos líquidos, fiquem de pé, para evitar que os

mesmos derramem/vazem;

- Todos os itens do lote deverão ser da mesma marca/fabricante para a formação do conjunto (kit), com

objetivo de proporcionar proteção e segurança à saúde do bebê;

Sabonete líquido:

Cabeça aos pés suave, neutro sem sal e 

sem corantes, sem magnésio sulfate e 

hipoalergênico e testado 

dermatologicamente;

- Uso diário - Capacidade mínima de 200ml.

10.800 

kits

- As amostras serão solicitadas somente da empresa que apresentarem todas as certidões regulares,

bem como todos os documentos exigidos como condição de participação de acordo com o

solicitado;

- Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, com um prazo de entrega de até 20 (vinte)

corridos contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega dos

mesmos.

 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço  global;

Total:

Observação dos itens:

 - A primeira entrega deverá ser no quantitativo de no mínimo 1.200 (hum mil e duzentos) kit´s e as demais, 

sob demanda, conforme a necessidade da OVG, não ultrapassando o prazo de 12  meses do contrato.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em

processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou ainda 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.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:
Nota Fiscal: Material: Serviço:


