
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Und 750

2 Litro 35

3 Litro 150

4 Und 3.500

5 Litro 150

6 Grama 25.920

7 Grama 7.500

8 Grama 32.400

9 Grama 145.000

Suplemento nutricional completo de consistência

cremosa, hiperproteico, hipercalórico, sabores

variados. Embalagem de até 130 g

Total:

Equipo para administração de nutrição enteral,

conector escalonado com válvula anti-refluxo,

podendo ser usado para sonda nasogástrica ou

gastrostomia/jejunostomia

Emulsão de lipídios, com alta densidade calórica,

4,5 a 4,7 Kcal/ml, embalagem de até 200ml

Frasco para administração de nutrição enteral –

300 ml

Fórmula líquida completa, balanceada,

hipercalórica, hiperproteica, formulada para

diabetes em situações de hiperglicemia. Isenta de

lactose, sacarose e glúten. Embalagem de até

200 ml

Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral

ou oral, mix de fibras, solúveis e insolúveis.

Embalagem de até 600g

Módulo de L-Glutamina para nutrição enteral ou

oral. Embalagem de até 500g

Dieta nutricionalmente completa, proteína acima

de 17% p/1000 ml, hipercalórica (1,5 kcal/ml no

mínimo), isenta de sacarose, glúten e lactose.

Sistema fechado ou aberto de 1000ml para dieta

enteral ou oral

Espessante instantâneo de alimentos e bebidas

quentes ou frias. Composto de amido de milho

modificado instantâneo. Embalagem de até 300

g

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

Outros:

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

ricardo.borges@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 5 de Julho de 2018

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

RICARDO BORGES 62 3201-9441

mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br
mailto:ricardo.borges@ovg.org.br


(         ) (         )Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Observação dos itens:

Favor atentar-se às especificações que constam no termo de referência de nº 

109/2018.


