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Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid 6

2 Unid 17

3 Unid 13

4 Unid 8

5 Unid 4

6 Unid 4

7 Unid 2

8 Unid 2

Bandeja hospitalar medindo aprox.40x30x4,5cm 

- em inox, acabamento liso, cantos 

arredondados

Bandeja hospitalar medindo aprox.32x24x1,5cm 

- em inox, acabamento liso, cantos 

arredondados

Carro curativo – inox, com tampo com 2 

prateleiras em aço inox com varandas (0,45cm 

x 0,75cm x 0,85cm) com rodízios

Aparelho de aerossol – com sistema de ar 

comprimido, registrado na ANVISA, bivolt, 

diâmetro da partícula: aprox. 0,5mm a 10mm, 

taxa de nebulização: aprox. 0,15-0,25ml/min, 

capacidade máxima da câmara: 6ml, frequência 

de aprox. 60hz de potência, aprox. 200VA, ruído 

de 60db, contendo máscara adulto e infantil

Aparelho de auscultar pressão arterial - 

aparelho de pressão digital semiautomático, de 

braço, com leitor digital de pressão arterial e 

pulso, braçadeira em nylon resistente com 

pera, manguito e tubos em PVC, uso adulto

Aparelho de glicose (kit) - lancetador, 10 tiras e 

monitor de LCD com a iluminação automática 

que ativa automaticamente a alimentação, 

detector de batimentos irregulares

Bacia redonda - em aço inox, medindo 40 cm x 

8,2cm, acabamento brilhante, 5500ml (estas 

medidas podem variar 5cm para mais)

Balde hospitalar – em inox, capacidade 5 litros 

(podendo variar 1/² litro para mais), sem cantos 

vivos e porosidades, acabamento escovado 

fino interno e polido externo

         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: 19/06/2019

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
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9 Unid 2

10 Unid 10

11 Unid 10

12 Unid 15

13 Caixa 81

14 Unid 200

15 Unid 200

16 Unid 1

17 Unid 2

Compadre em aço inoxidável - 40x30cm, 3,500 

litros, utilizado para coletar urina em pacientes 

do sexo masculino

Estetoscópio completo - com dois tubos, duplo 

e auscultador duplo. inclui kit com produtos 

embalados em PVC transparente, com pares de 

olivas

Fita para glicosímetro - hemoglicose teste com 

chip, caixa com aprox. 50 unidades, conforme 

marca do aparelho de glicose a ser adquirido, 

deverá atender os aparelhos do item 3

Lâminas para bisturi - invólucro esterilizado, 

seguro em alumínio, aço carbono, estéril a raio 

gama, uso único, sendo 100 unidades nº 15 e 

100 unidades nº 21

Lancetas para glicemia - sistema de punção 

digital, estéril, de utilização única para coleta de 

amostra de sangue capilar polpa digital

Carro curativo acompanhado de bacia e balde – 

inox, com tampo com 2 prateleiras em aço inox 

com varandas (0,45 cm x 0,75cm x 0,85cm) com 

rodízios

Comadre em aço inoxidável – 40x30cm, 3,500 

litros, utilizado para coletar urina em pacientes 

do sexo feminino

Máquina autoclave - Capacidade 12 Litros, para

esterilização a vapor sob pressão, equipamento 

produzido dentro dos mais rígidos padrões

de qualidade, com sistema de rastreabilidade 

que cumpre a norma NBR ISO 13485, com 

vasos de pressão com registro conforme 

Portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014, digital, 

fácil manuseio, bivolt automático - 127/220V, 

programa único de esterilização, temperatura e 

pressão exibidos por LEDs, desaeração e 

despressurização automáticas, consumo de 

energia: 336 watts/hora, cor branca com teclado 

de controle na cor azul, câmara em aço inox, 

potência: 1.200 Watts, voltagem: bivolt 

automático, frequência: 50/60 Hz, nas 

dimensões aproximadas de 35 x 34,5 x 48,5 cm 

(L x A x P) e câmara: 22 x 30 cm (D x P), peso 

líquido aprox. 17,7 Kg e peso bruto aprox. de 

19,4 Kg, secagem eficiente com porta 

entreaberta e 21 sistemas de segurança

Otoscópio - com 05 ponteiras e pilhas, cabo em 

metal cromado para 2 pilhas médias, regulagem 

de intensidade de luz, cabeçote em metal 

nobre, acoplamento por sistema de rosca



18 Unid 15

19 Unid 8

20 Unid 2

21 Unid 8

22 Pinça Kelly – reta, 16cm, em aço inoxidável Unid 2

23 Rolo 4

24 Rolo 4

25 Unid 1

Pinça curvada – em aço inoxidável, entre 14 e 

16cm

Pinça dissecção – com serrilha, 16cm, em aço 

inoxidável

Rolo para esterilização em seladora - a vapor, 

atendendo as especificações da seladora do 

item 25, 60 g/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

Rolo para esterilização em seladora - 60 g/m² - 

rolo de 200mm x 100m, atendendo as 

especificações da seladora do item 25, mantém 

a barreira bacteriológica necessária para a 

esterilização do conteúdo, pode ser utilizado 

com instrumentos médicos, odontológicos, 

veterinários e de estética

Seladora - para selagem de embalagens

(papel/plástico) próprias para esterilização em

autoclaves a vapor, bivolt automático, sistema 

integrado de corte em ambas as direções, 

acionamento por meio de alavanca com trava, 

sistema microcontrolado para maior precisão 

no tempo de selagem, sistema de avisos com 

LEDs indicativos e bips sonoros, no teclado de 

membrana, resistência PTC blindada com 

controle automático de temperatura, 

desligamento automático em caso de 

inatividade por 30

minutos, maior prazo de garantia, potência: 80 

watts, área de selagem (comprimento): 30cm, 

espessura de selagem: 12mm, dimensões e 

peso aprox. 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (L x A x P), 

peso líquido 3,100 Kg, peso bruto 3,500 Kg

Oxímetro de dedo – automático, portátil, adulto, 

display formato exibição digital; SpO2, faixa de 

medição: 0% - 100%, faixa de pulso taxa de 

medição: 30 bpm - 250 bpm; intensidade de 

pulso display: barra energia, bateria 2 × 1.5V 

AAA alcalina, resolução: 1% para SpO2 e 1 bpm 

para taxa de pulso, precisão de medição: ± 2%, 

em fase de 70% -100% de SpO2 e quando 

sentido fase ser menor do que 70%; ± 2 bpm

Pinça anatômica dente de rato – 25cm, para uso 

geral, em aço inoxidável



26 Unid 3

27 Unid 13

28 Unid 6

29 Unid 10

30 Unid 10

31 Unid 10

(         ) (         )

Termo-higrômetro - faixa de medição -10 a 50°C 

(sensor interno) -50 a 70°C (sensor externo) 20 

a 99% UR, temperatura de operação -10 a 50°C, 

umidade de operação 20 a 99%UR (sem 

condensação), funções adicionais: seleção °C / 

°F, registro de máxima e mínima, relógio com 

alarme, dimensões aproximadas 98 x 106 x 23 

mm (LxAxP), peso aproximado 140g (com 

pilhas), alimentação: 1.5V (1 pilha AAA)

Termômetro clínico - digital, com sensor 

metálico na extremidade distral, em polímero 

plástico, resistente, inquebrável, a prova 

d’água, aviso sonoro, indicador de carga de 

bateria, memória, graduado em limites 

operacionais de 0,5 a 50A, no ser humano faixa 

de temperatura 25 a 45 °C, bateria de 3 volts, 

embalagem individual

Umidificador para oxigênio – frasco com 250ml 

em PVC, tampa injetada e porca borboleta com 

enxerto em metal (padrão ABNT)

Total:
Observação dos itens:

  - FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA N° 031/2019 QUE SEGUE ANEXO.

  - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por ítem.

  - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em até 05 (cinco) dias úteis, conforme solicitação da OVG, 

no endereço: Rua T-14, n° 249 - Setor bueno - Goiânia. 

Tesoura cirúrgica reta – romba, 15cm, em aço 

inoxidável

Tesoura Spencer - para retirada de pontos, reta, 

em aço inoxidável, 9cm

Válvula reguladora de pressão - para cilindro de 

oxigênio 15 litros, confeccionada em metal 

cromado, vazão de 15 l/min, pressão de 

entrada: 0 a 300 kgf/cm², pressão de saída: 3,5 

kgf/cm² (fixa), rosca de entrada universal, com 

válvula de segurança, acompanha fluxômetro, 

conexões de entrada e saída de acordo com 

padrão ABNT, medidas e peso aprox.: altura:13 

cm, largura:6cm, profundidade :17 cm, peso 

0,751kg

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:


