
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 caixa 8 0

2 galão 24 0

3 frasco 6 0

4 litro 16 0

5 caixa 7 0

6 caixa 1 0

7 frasco 222 0

8 frasco 60 0

9 frasco 84 0

10 frasco 240 0

11 Litro 384 0

12 Frasco 6 0

13 Pcte 83 0

14 caixa 16 0

jonacy.junior@ovg.org.br
Esta solicitação é válida até o dia: 08/04/2019

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) 3201-9464

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

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:

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,  05 litros, para autoclave, não estéril e 
quimicamente pura, isenta de sais solúveis

Água destilada 500ml, estéril, sistema fechado, que 
possua registro no M.S. de acordo com RDC nº 29 

Água oxigenada 10 volumes. Embalagem de 01 litro

Agulha hipodérmica descartável, 25x7, 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, de 
uso único. Caixa com 100 unidades

Álcool hidratado 70% INPM, embalagem de 01 litro

Álcool iodado a 0,1%, 100ml 

Algodão hidrófilo, 500g, em mantas,  alvejado, 
purificado/isento de impurezas, enrolado em Papel 
apropriado, não estéril, embalagem individual 

Algodão rolete nº 2, livre de cloro e látex, Master Roll 
com 500 unidades 

Agulha hipodérmica descartável, 25x8, 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, de 
uso único, caixa com 100 unidades 

Álcool 70% INPM 30ml 

Álcool 70% INPM 500ml 

Álcool etílico hidratado 70%, 100ml 

Álcool gel antisséptico com bico dosador 70%, 440g 



15 caixa 4 0

16 caixa 80 0

17 caixa 36 0

18 caixa 386 0

19 caixa 218 0

20 pcte 52 0

21 Caixa 4 0

22 Unid 20 0

23 unid 14 0

24 unid 12 0

25 caixa 1 0

26 unid 140 0

27 pcte 2 0

28 pcte 1400 0

29 Pcte 350 0

30 Pcte 112 0

31 unid 120 0

32 unid 2390 0

Atadura crepe 100% algodão, 12cm x 1,8m, 13 fios/cm². 
Caixa com 12 unidades 

Auto lancetas  automáticas, atendem a NR32, 
esterilizadas por radiação, automática com acionamento 
por contato, espessura ultrafina para punção indolor. 
Caixa com 200 unidades 

Bolsa coletora de urina (sistema fechado), estéril, 
fabricada em PVC, possui tubo extensor transparente e 
flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de 
coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar 
hidrófobo e suporte para fixação, 02 litros, uso adulto 

Bolsa para água quente, térmica, de borracha super-
resistente, bico funil, tampa rolha que permite vedação 
perfeita, térmica, dimensão aproximada de 35x19cm e 2 
litros

Cânula nasal, em silicone, tipo óculos de adulto, 
extensão aprox. 2,10m

Cateter  cânula nasal  com formato sobre a orelha, 
flexível, macia, com pronga em silicone de contorno 
arredondado, proporcionando uma fixação segura e 
confortável. Caixa com 20 unidades 

Atadura crepe 100% algodão, 30cm x 1,8m, 13 fios/cm². 
Caixa com 12 unidades

Atadura crepon, tipo cysne estéril, 10cm x 1,8m. Caixa 
com 12 unidades

Atadura de crepe  -  06cm x 1,80m, 100% algodão, 13 
fios/cm², caixa com 12 unidades

Atadura de crepe  -  10cm x 1,80m, 100% algodão, 13 
fios/cm², caixa com 12 unidades 

Atadura crepe  -  15cm x 1,80m, 100% algodão, 13 
fios/cm², caixa com 12 unidades 

Equipo microgotas, ponta perfurante com tampa 
protetora, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC de 
1,50m, atóxico e apirogênico, pinça 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 

Coletor universal, material perfurocortante, em papelão 
ondulado, alça dupla para transporte nos coletores de 
07 litros, com trava de segurança em descartável e de 
uso único, 07 litros 

Compressa cirúrgica,  fios  100% algodão,  aprox.  23 x 
25cm, em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, fixadas 
entre si, com no mínimo  9g e com fio radiopaco, deve 
possuir costuras para evitar desfiamento das laterais. 
Pacote com 50 unidades 

Compressa de gaze, 100% algodão, 7,5 x 7,5cm, 13 
fios, 05 dobras, 08 camadas. Pacote com 10 unidades 

Compressa de gaze estéril, 100% algodão, 10 dobras, 
7,5 x 7,5cm, 11 fios. Pacote com 10 unidades 

Curativo  adesivo, tira com micro furos, 1,9x7,6cm. 
Pacote com 10 unidades 



33 unid 104 0

34 rolo 147 0

35 rolo 10 0

36 rolo 132 0

37 unid 18 0

38 unid 62 0

39 caixa 9 0

40 unid 12775 0

41 galão 2 0

42 caixa 222 0

43 caixa 134 0

44 Unid 3 0

45 pcte 25 0

46 par 98 0

47 par 2460 0

48 par 1224 0

49 caixa 2300 0

50 caixa 2596 0

Luva de procedimento  –  G, de látex, com pó 
bioabsorvível, procedimento não cirúrgico. Caixa com 
aprox. 100 unidades 

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

Esparadrapo tipo micropore, antialérgico 100mm x 10m

Esparadrapo tipo micropore, antialérgico 25mm x 10m

Glutaraldeido 2%,  para desinfecção de equipamentos 
materiais termo sensíveis e outros materiais 
semicríticos, 5 litros 

Hastes flexíveis com pontas de algodão. Caixa com 75 
unidades 

Indicador biológico  –  teste, controle de esterilização de 
autoclave. Caixa com 10 unidades 

Latéx para oxigênio, extensão de cânula utilizada para 
oferecer oxigênio em cilindro ou concentrador de 
oxigênio estacionário, com aprox. 02m 

Lençol branco de TNT  para maca, descartável, com 
elástico  simples,  aprox.  2 x 0,9m,  branco, antialérgico, 
gramatura aprox. 20g. Pacote com 10 unidades 

Fita adesiva crepe hospitalar, 19mm x 50m

Fita adesiva crepe hospitalar, 16mm x 50m

Fita para autoclave,  em rolo de  19mm x 30m, com 
marcas para 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 para hemoglucoteste, tira reagente para glicemia 
sanguínea, que utilize sangue capilar total, que absorva 
a amostra de sangue automaticamente para dentro da 
célula reagente,  através de corrente elétrica por 
amperometria faixa de medição de 20 a 600mg/dl de 
sangue, resultado em 05 segundos (para aparelho Accu-
Check Active). Caixa com 50 unidades 

Frasco para nutrição enteral, 300 ml 

Luva cirúrgica esterelizada nº 7,0, em látex natural, 
hipoalergênico, esterilizada por processo de radiação 
gama, embalagem individual do par em papel cirúrgico, 
fabricada de acordo com o padrão nacional (NBR 
13391) 

Luva cirúrgica esterelizada nº 7,5, em látex natural, 
hipoalergênico, esterilizada por processo de radiação 
gama, embalagem individual do par em papel cirúrgico, 
fabricada de acordo com o padrão nacional (NBR 
13391)  

Luva cirúrgica esterelizada nº 8,0, em látex natural, 
hipoalergênico, esterilizada por processo de radiação 
gama, embalagem individual do par em papel cirúrgico, 
fabricada de acordo com o padrão nacional (NBR 
13391) 

Luva de procedimento  –  M, de látex, com pó 
bioabsorvível, procedimento não cirúrgico, cano curto. 
Caixa com aprox. 100 unidades 



51 caixa 2496 0

52 caixa 150 0

53 caixa 496 0

54 caixa 121 0

55 rolo 26 0

56 rolo 18 0

57 rolo 38 0

58 caixa 72 0

59 caixa 1 0

60 caixa 1 0

61 caixa 63 0

62 caixa 3 0

63 caixa 60 0

64 caixa 60 0

65 caixa 60 0

66 caixa 2 0

Luva de procedimento  –  PP, de látex, com pó 
bioabsorvível, procedimento não cirúrgico, cano curto. 
Caixa com aprox. 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 hospitalar descartável, antialérgica, hidro-
repelente, 100% polipropileno, não inflamável, clipe 
nasal, suave elástico, tripla proteção, com elástico. 
Caixa com 50 unidades

Papel grau cirúrgico  rolo com  15cm x 100m, indicado 
para esterilização a vapor, gás óxido de etileno ETO e 
raio gama, fabricado com papel grau cirúrgico e filme 
laminado multicamadas de poliéster e polipropileno 

Papel grau cirúrgico  rolo com  25cm x 100m, indicado 
para esterilização a  vapor, gás óxido de etileno ETO e 
raio gama, fabricado com papel grau cirúrgico e filme 
laminado multicamadas de poliéster e polipropileno 

Papel grau cirúrgico  rolo com  30cm x 100m, indicado 
para esterilização a vapor, gás óxido de etileno ETO  e 
raio gama, fabricado com papel grau cirúrgico e filme 
laminado multicamadas de poliéster e polipropileno 

Scalp intravenoso, tamanho 23g, tubo flexível de PVC, 
atóxico, apirogênico e transparente, embalados 
individualmente em embalagem de PVC, agulha em aço 
inox, bísel curto, tri facetado, provido de protetor 
plástico, suporte com aletas, em polietileno, que permite 
empunhadura segura. Caixa com 100 unidades 

Seringa agulhada descartável, 05 ml,  saída lateral, 
confeccionada em polipropileno, siliconização interna, 
cilindro com anel de retenção. Caixa com 100 unidades 

Luva de procedimento  –  P, de látex, com pó 
bioabsorvível, procedimento não cirúrgico, cano curto. 
Caixa com aprox. 100 unidades 

Seringa com agulha 20ml, 25 x 0,70mm,  saída central, 
cilindro com anel de retenção. Caixa com 100 unidades 

Seringa descartável 20ml, sem agulha, feita em plástico 
atóxico, esterilizada e embalada individualmente, 
conforme NR32 do MTE. Caixa com 25 unidades 

Seringa agulhada descartável, 20 ml, saída lateral, 
confeccionada em polipropileno, siliconização interna, 
cilindro com anel de retenção. Caixa com 100 unidades 

Seringa com agulha 03ml, 25 x 0,70mm, saída central, 
cilindro com anel de retenção. Caixa com 100 unidades 

Seringa com agulha 05ml, 13 x 4,50mm, saída central, 
cilindro com anel de retenção. Caixa com 100 unidades 

Seringa com agulha 05ml, 25 x 0,70mm,  saída central, 
cilindro com anel de retenção. Caixa com 100 unidades 

Seringa com agulha 10ml, 25 x 0,70mm,  saída central, 
cilindro com anel de retenção. Caixa com 100 unidades 



67 caixa 480 0

68 caixa 13 0

69 unid 120 0

70 caixa 40 0

71 caixa 48 0

72 frasco 60 0

73 frasco 20 0

74 frasco 69 0

75 caixa 101 0

76 metro 3 0

0,00

(         ) (         )

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:
Prazo de Entrega:

Total:
Observação dos itens:

 - FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA N° 008/2019
 - Será contratada a empresa que oferecer menor preço por ítem ; 

 - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada no endereço da Sede da OVG ; 

 - O prazo de vigência será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:

Seringa descartável 60ml, sem agulha, feita em plástico 
atóxico, esterilizada e embalada individualmente, 
conforme NR32 do MTE. Caixa com 25 unidades 

Seringa para insulina, 1ml, com agulha  fixa de 12,7mm 
x 0,33 mm  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 
aprox. 100 unidades 

Sonda nasogástrica nº 8 

Touca hospitalar com elástico, descartável, 
confeccionada em TNT, 100% polipropileno de alta 
qualidade, na forma sanfonada, elástico, costura em 
overloque na extremidade, cor branca. Caixa com 100 
unidades 

Tubo látex nº 200, garrote estilingue, cor amarela, 3mm 
x 5mm, 1 metro 

 - Será realizada uma negociação aberta entre os fornecedores aptos ;  

Prazo para pagamento:

Sonda vesical de alívio nº 12. Caixa com 10 unidades 

Sonda vesical de alívio nº 8. Caixa com 10 unidades

Soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, 500ml, solução 
de cloreto de sódio a 0,9% - solução injetável 

Soro fisiológico 0,9%, solução de cloreto de sódio a 
0,9%, solução injetável, 250 ml 

Soro fisiológico 500ml, para inalação e lavagem 


