
Contato: Fone:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Unid./Marca Quant. Vl. Uni Total

01 Frasco  43

02 Caixa  10

03 Galão 12

04 Litro 5

05 Caixa 5

Água destilada 500ml, estéril, sistema

fechado, que possua registro no Ministério

da Saúde de acordo com o RDC nº 29

Abaixador de língua de madeira,

descartável, formato convencional, com

aprox. 14cm de comp., 1,4 de largura,

0,5mm de espessura, superfície e bordas

lisas. Caixa com 100 unidades

Água destilada, 5 litros, para autoclave,

não estéril e quimicamente pura, isenta de

sais solúveis.

Água oxigenada 10 volumes. Embalagem

de 01 litro

Agulha hipodérmica 25 x 7, fabricada em

Aço inoxidável, com canhão identificado

por código de cores de acordo com a ISO

6009:1992, que permite o acoplamento nas

seringas de bico Luer Slip e Luer Lock,

Bisel trifacetado, lubrificada, atóxica e

apirogênica, descartável e de uso único.

(Caixa com 100 unidades)

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

Lote  1

Produto / Serviço

Outros:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Esta solicitação é válida até o dia: 22/10/2020

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

                                                                                                                        CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
Maria Conceição 6232094-64

conceicao.fernandes@ovg.org.br
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06 Caixa 01

07 Caixa 5

08 Caixa 12

09 Frasco 70

10 Frasco 29

11 Frasco 11

12 Galão 44

13 Pcte 18

14 Unid. 02

15 Unid. 02

16 Unid. 03

17 Caixa 256

Algodão hidrófilo, 500g, em mantas,

alvejado, purificado/isento de impurezas,

enrolado em papel apropriado, não estéril,

embalagem individual

Agulha hipodérmica 40 x 1,2mm, fabricada

em Aço inoxidável, com canhão identificado

por código de cores de acordo com a ISO

6009:1992, que permite o acoplamento nas

seringas de bico Luer Slip e Luer Lock,

Bisel trifacetado, lubrificada, atóxica e

apirogênica, descartável e de uso único.

(Caixa com 100 unidades)
Agulha para caneta de insulina

0.23/0.25x6mm 32g (caixa com 100

unidades)
Álcool 70% INPM, embalagem de 30 ml

(líquido)
Álcool etílico hidratado 70% INPM,

embalagem de 100ml (líquido)Álcool gel antisséptico com bico dosador

70%, não inferior a 440g, embalagem

transparente, neutro, que não provoque

ressecamento na pele, líquido

transparente.Álcool gel antisséptico 70%, Galão de 5

litros e 4,3 kg, neutro, que não provoque

ressecamento na pele, líquido

transparente.

Bolsa térmica (água quente e fria), de

borracha super-resistente, bico funil, tampa

rolha que permite uma vedação perfeita - 1

litro
Bolsa térmica (água quente e fria), de

borracha super-resistente, bico funil, tampa

rolha que permite uma vedação perfeita - 2

litros
Bolsa térmica (água quente e fria), de

borracha super-resistente, bico funil, tampa

rolha que permite uma vedação perfeita -

500mlFita para hemoglucoteste, com chip, para o

aparelho da marca G-TECH. Caixa com 50

unidades

Agulha hipodérmica 25 x 8, fabricada em

Aço inoxidável, com canhão identificado

por código de cores de acordo com a ISO

6009:1992, que permite o acoplamento nas

seringas de bico Luer Slip e Luer Lock,

Bisel trifacetado, lubrificada, atóxica e

apirogênica, descartável e de uso único.

(Caixa com 100 unidades)



18 Caixa 09

19 Caixa 14

Item Uni/ Marca Qtd. Vl. Uni Total

1 Par 301

Seringa Descartável SR 60ml Bico Cateter sem

Agulha -Estéril, uso único, transparente, atóxica,

com bico que garanta conexões seguras e sem

vazamentos. -Corpo lubrificado, com escala

externa gravada, precisa e visível. -Flange com

formato anatômico, para apoio dos dedos e que

confira estabilidade à seringa quando em

superfície plana. -Êmbolo com ramificações em

sua base para facilitar a aplicação sem deslize

dos dedos. -Êmbolo deslizável, ajustado ao

corpo da seringa, de modo a impedir a entrada

de ar, com anel de retenção de borracha fixado

em sua extremidade. -Embalagem individual

com selagem eficiente que garanta a

integridade do produto até o momento de sua

utilização, permite a abertura e transferência

com técnica asséptica, trazendo externamente

os dados de identificação, procedência, número

de lote, data de validade e número de registro

no Ministério da Saúde. -Oferece melhor leitura

na dosagem através de stopper reto e mais fino.

-Êmbolo reto não se desprende do cilindro

devido ao anel de retenção. -Cilindro siliconado

que proporciona deslizamento suave. -Cilindro

transparente e com escala nítida. -Flange com

desenho que facilita à adaptação dos dedos

durante a aplicação ou aspiração. Caixa com 25

unidades

Lote 02 

Produto / Serviço

Luva cirúrgica esterilizada nº 6,5, fabricada

em látex natural, hipoalergências,

esterilizada por processo de radiação

gama, embalagem individualmente (par)

em papel cirúrgico, fabricadas de acordo

com o padrão nacional (NBR 13391)

Total

Seringa para insulina, 1ml, com agulha fixa

de 12,7mm x 0,33mm com protetor, valor

nominal de 100ui com intervalo de 2 em

2ui, leitura de graduação, residual zero,

agulha fixa tri facetada e siliconada em

toda sua extensão, seringa e agulha em

corpo único. Caixa com 100 unidades



2

Par 513

3

Par 155

4

Par 25

5

Caixa 405

6

Caixa 1.412

7

Caixa 1.999

8

Caixa 205

9

Caixa 17

10
Caixa 72

11

Caixa 353

12 Unid. 252

Luva de procedimento - PP, de látex, com

pó bioabsorvível, procedimento não

cirúrgico, ambidestra, cano curto. Caixa

com 100 unidades.

Máscara cirúrgica com elástico, dupla,

inteiramente fabricada em tecido não tecido

TNT, 100% polipropileno, clipe nasal em

arame plastificado com PVC na cor branca.

Caixa com 100 unidades.

MÁSCARA DE PROTEÇÃO PPF2 N95 -

CAIXA COM 20 UNIDADES

Máscara Hospitalar descartável

antialérgica, hidrorepelente, 100%

polipropileno, não inflamável, clipe nasal,

suave elástico, tripla proteção, com elástico

(Caixa com 50 unidades)

Máscara PFF2 SEM Válvula ou N95

Luva cirúrgica esterilizada nº 7,0, fabricada

em látex natural, hipoalergências,

esterilizada por processo de radiação

gama, embalagem individualmente (par)

em papel cirúrgico, fabricadas de acordo

com o padrão nacional (NBR 13391)

Luva cirúrgica esterilizada nº 7,5, fabricada

em látex natural, hipoalergências,

esterilizada por processo de radiação

gama, embalagem individualmente (par)

em papel cirúrgico, fabricadas de acordo

com o padrão nacional (NBR 13391)

Luva cirúrgica esterilizada nº 8,0, fabricada

em látex natural, hipoalergências,

esterilizada por processo de radiação

gama, embalagem individualmente (par)

em papel cirúrgico, fabricadas de acordo

com o padrão nacional (NBR 13391)

Luva de procedimento - G, de látex, com

pó bioabsorvível, procedimento não

cirúrgico, ambidestra, cano curto. Caixa

com 100 unidades.

Luva de procedimento - M, de látex, com

pó bioabsorvível, procedimento não

cirúrgico, ambidestra, cano curto. Caixa

com 100 unidades.

Luva de procedimento - P, de látex, com pó

bioabsorvível, procedimento não cirúrgico,

ambidestra, cano curto. Caixa com 100

unidades.



Item Unid/Marca Qtd. Vl. Uni Total

1 Caixa 09

2 Caixa 01

3 Pcte. 10.601

4 Pcte. 296

5 Unid. 151

6
Pcte. 13

7 Unid. 4.141

8 Unid. 80

9 Unid. 55

10
Unid. 08

11 Unid. 06

12 Unid. 53

13 Unid. 06

14 Unid. 118

Esparadrapo impermeável na cor BEGE

com dimensões de 50mm X 3 m

Esparadrapo tipo micropore, antialérgico,

100mm x 10m

CURATEC AGE 30 RAYON, TAMANHO:

7,6X20,3 CM, CURATIVO ESTÉRIL NÃO

ADERENTE.

Curativo adesivo, tira com microfuros, 1,9 x

7,6cm. Pacote com 10 unidades

Curativo cirúrgico estéril algodoado,

composto por uma manta 100% algodão

revestido com gaze TNT com grande poder

de absorção. Não solta fios e absorve mais

sem aderir ao ferimento, sendo indicado

principalmente para absorver grandes

fluxos de secreções e líquidos, como em

tratamento pós-cirúrgico e como curativos

em ferimentos ou áreas que necessitam de

alta absorção. De uso único e deve ser

descartado imediatamente após sua

utilização – Tamanho 15cm x 30cm

Curativo com carvão ativado com prata

recortável 10cm x 10cm. Caixa com 10

unidades.

Curativo hidratante com alginato de cálcio

e sódio convatec, tubo com 85g

Curativo Hidrocoloide estéril regular placa

10cm x 10cm

Lote 03 

Atadura crepe 100% algodão, 15cm x

1,8m, 13 fios/cm². Caixa com 12 unidades

Atadura crepon, tipo cysne, estéril, 10cm x

1,8m. Caixa com 12 unidades

Compressa de gaze, 100% algodão, 7,5 x

7,5cm, 11 fios, 10 dobras. Pacote com 10

unidades.

Compressa de gaze, 100% algodão, 7,5 x

7,5cm, 13 fios, 05 dobras, 08 camadas.

Pacote com 10 unidades.

Produto / Serviço

Total

Esparadrapo cor bege 50mm x 4,5m

Esparadrapo impermeável, 10cm x 4,5m,

tecido 100% algodão com tratamento

especial para proporcionar facilidade no

rasgo sem desfiamento, massa adesiva a

base de borracha natural, óxido de zinco e

resinas



15 Unid. 03

16 Unid. 17

17 Unid. 136

18 Unid. 504

Total

Item Unid/ Marca Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid. 50

2 Caixa 01

3 Rolo 02

Item Unid/Marca Qtd. Vl. Uni Total

Papel crepado 50cm x 50cm (Caixa com

500 folhas) Embalagem para

acondicionamento de produto odonto-

médico-hospitalar e outros que devam

passar por processo de esterilização.

Confeccionada em 100% celulose, produto

com validade.

Rolo para esterilização em seladora - a

vapor, atendendo as especificações da

seladora existente na unidade. 60g/m², rolo

termo selante 150mm x 100m, embalagem

tubular para esterilização, disponível em

rolo, impressão fora da área de contato

com os produtos a serem esterilizados,

indicadores químicos que mudam de cor

após entrarem em contato com o agente

esterilizante, direcionamento do corte,

selagem tripla

                                                                                    Total:

Lote 04

Produto / Serviço

Fita para autoclave, em rolo de 19 mm x 30

m, com marcas para a comprovação da

esterilização, confeccionada com dorso de

papel crepado a base de celulose. em uma

de suas faces, massa adesiva a base de

borracha natural, óxido de zinco e resinas

e, na outra face, uma fina camada

impermeabilizante de resina acrílica.

Fita adesiva crepe hospitalar, 19mm x 50m

Fita métrica hospitalar, descartável, branca,

de papel esterilizado, gramatura mínima de

30", com marcações preta impressa de um

único lado e no verso sem nenhuma

impressão. Medida mínima de 1,50m x

8mm. (Medição em pessoas que sofreram

queimaduras).

Lote 05 

Produto / Serviço

Esparadrapo tipo micropore, antialérgico,

100mm x 4,5m

Esparadrapo tipo micropore, antialérgico,

25mm x 10m



1 Unid. 15

2 Caixa 23

3 Unid. 12

4 Caixa 53

5 Unid. 15

6 Unid. 15

7 Unid. 05

8 Unid. 15

9 Unid. 18

10 caixa 15

11 Caixa 34

12 Caixa 15

13 Unid. 01

Item Unid/Marca Qtd. Vl. Uni Total

BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, 

DRÉNAVEL, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL 

19-64MM, CONTÉM UM CLIPE DE 

FECHAMENTO, CAIXA COM 10 UNIDADES.

Sonda nasogástrica nº 12

Lote 06 

Produto / Serviço

Cânula nasal, em silicone, tipo óculos de

adulto, extensão de 2,10 metros

Cateter cânula nasal adulto com formato

sobre a orelha, flexível, macia, com pronga

em silicone de contorno arredondado,

proporcionando uma fixação segura e

confortável. Caixa com 20 unidades.

Sonda de Foley (de demora) de látex 2

vias, confeccionada em borracha natural,

siliconizada, estéril embalada

individualmente em papel cirúrgico. nº 18

Sonda de Foley (de demora) de látex 2

vias, confeccionada em borracha natural,

siliconizada, estéril embalada

individualmente em papel cirúrgico. nº 22

Sonda de Foley (de demora) de látex 2

vias, confeccionada em borracha natural,

siliconizada, estéril embalada

individualmente em papel cirúrgico. nº 24

Sonda nasogástrica nº 10

Total

Sonda uretral de alívio estéril descartável

nº 10 (caixa com 10 unidades)

Sonda uretral de alívio estéril descartável

nº 12 (caixa com 10 unidades)

Sonda uretral de alívio estéril descartável

nº 8 (caixa com 10 unidades)

Tubo latex nº 206 cirúrgico, garrote

estilingue, cor amarela, 1 peça com 15

metros

Bolsa coletora de urina (sistema fechado),

estéril, fabricada em PCV, possui tubo

extensor transparente e flexível, clamp

corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de

coleta de amostra, válvula antirreflexo, filtro

de ar hidrófobo e suporte para fixação, 2

litros, uso adulto.



1

Caixa 66

2

Pcte 150

3
Unid. 600

4

Unid. 35

5

Unid. 140

6

Unid. 1000

7

Caixa 93

8

Kit 430

9
Unid. 04

Item Unid/Marca Qtd. Vl. Uni Total

Kit para coleta de urina, composto por um

copo coletor flexível feito em polipropileno

(PP), com design especial e um tubo

cônico com tampa, feitos em polipropileno

(PP) ou poliestireno (PS), perfeitos para

procedimentos manuais e em automação.

Papel lençol descartável 70 cm X 50 m cor

branca em rolo

Avental descartável frontal manga longa,

punho látex, confeccionado em TNT,

fabricada em 100% polipropileno,

gramatura 20. Atóxico. Embalagem com 10

unidades

Avental TNT gramatura 50 manga longa,

com punho, com abertura nas costas

Coletor universal, material perfurocortante,

em papelão ondulado, alça dupla para

transporte nos coletores de 7 litros, com

trava de segurança em descartável e de

uso único, 7 litros.

Equipo MACROGOTAS, flexível com injetor

lateral, ponta perfurante com tampa

protetora, câmara gotejadora flexível, tubo

em PVC de 1,50m, atóxico e apirogênico,

prinça rolete para dosagem de volume,

conector Luer Lock, entrada de ar, filtro de

partícula.

Equipo para dieta enteral, gravitacional,

estéril, fabricado em PVC flexível, com

ponta perfurante com tampa protetora,

câmara de gotejamento, pinça rolete, tubo

na cor azul.

Indicador biológico - teste, controle de

esterilização de autoclave. Caixa com 10

unidades.

Produto / Serviço

Total

Lote 07 

Auto lancetas automáticas, atendem a 

NR32, esterilizadas por radiação, 

automática com acionamento por contato, 

espessura ultrafina para punção indolor. 

Caixa com 200 unidades.



1

Frasco 6

2

Galão 19

3 Unid. 388

Item Unid/Marca Qtd. Vl. Uni Total

1

Unid. 02

2
Caixa 02

3

Caixa 02

4
Unid. 05

5
Unid. 05

Item Unid/Marca Qtd. Vl. Uni Total

1

Kit 01

2
Unid. 01

Item Unid/Marca Qtd. Vl. Uni Total

Total:

Bola massageadora AntiStress com cravos

8cm (Caixa com 10 unidades)

Bola massageadora AntiStress lisa/macia

8cm/10cm (Caixa com 10 unidades)

Faixa elástica cor verde 1,20m -

Fisioterapia

Faixa elástica cor vermelha 1,20m -

Fisioterapia

Total:
Lote 09 

Lote 08 

Gel clínico incolor para ultrassonografia.

Composição: Água purificada,

propilenoglicol, neutralizante, polímero

carboxivinílico de alta performance e

conservante a base de isotiazolinona –

frasco de 1kg

Glutaraldeido 2%, para desinfecção de

equipamentos, materiais termo sensíveis e

outros materiais semicríticos, 5 litros

Lote 10

Produto / Serviço

Produto / Serviço

Kit Auricular com 11 Peças, estojo na cor 

Verde Claro, o kit deve conter;

01 Estojo Acupuntura

01 Placa Auricular com uma ou duas 

Sementes

04 Placas Ponto com Micropore cor da 

Pele

01 Pinça 12cm

01 Apalpador com Mola Nogie

01 Aplicador Magnético

01 Tubo com 39 Gramas de Semente 

Vacaria

01 Fita Micropore cor da PeleSemente de mostarda - importada -

auriculoterapia (pct 500g)
Total:

Loção oleosa AGE, 200 ml

Produto / Serviço

Bandagem Adesiva Profissional (5 cm x 5 

m) Cor bege - Composição da fita: 96% 

algodão / 4% elastano;

- Adesivo de acrilato eudérmico;

- Poroso, resistente a água;

- Sem látex;

- Elasticidade similar ao músculo e pele;



1

Unid. 20

Item Unid/Marca Qtd. Vl. Uni Total

1

Unid. 08

Item Unid/Marca Qtd. Vl. Uni Total

1

Unid. 08

(         ) (         )

Observações do Fornecedor:

Lote 11

Produto / Serviço

Látex (mangueira) N° 204, para oxigénio,

extensão de cânula utilizada para oferecer

oxigênio em cilindro ou concentrador de

oxigênio estacionário. (Unidade com 2

metros de comprimento)

Total:
Lote 12

Produto / Serviço

Bastões de madeira, dimensões 1 m de

comprimento x uma polegada de diâmetro

com pontas emborrachadas.

Total:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observação dos itens:

 - Todas as especificações/detalhes da contratação constam no Termo de Referência 037/2020;

 - Os produtos deverão ser entregues na sede da OVG, de forma parcelada, conforme solicitação da 

OVG, no prazo máximo de até 10 dias úteis;

 - Contratação de empresa para fornecimento no período de 6 meses;

 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por lote;

Sonda de gastrostomia para alimentação

enteral. Confeccionado em 100% silicone,

possui disco externo para proteção, com

marca de referência, balão interno para

refeição, ponta deital com abertura em Y,

estéril, contém clamp de segurança. nº 24.

Total:


