
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 und 250 -R$                     

02 und 250 -R$                     

03 und 250 -R$                     

04 und 511 -R$                     

05 und 400 -R$                     

06 und 150 -R$                     

07 und 250 -R$                     

08 und 2360 -R$                     

	

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. CONECTOR GRADUADO.

Produto / Serviço

Lote 01

Cateter Intravenoso Periférico nº 20, estéril, atóxico, com dispositivo de

segurança, com bisel trifacetado e afiado, acoplado ao tubo de material

biocompatível, flexível, estéril, atóxico, apirogênico, radiopaco, reg. MS,

em cumprimento à NR 32/2005.

Inscrição Municipal:

Outros:

	

Cateter Intravenoso Periférico nº 24, estéril, atóxico, com dispositivo de

segurança, com bisel trifacetado e afiado, acoplado ao tubo de material

biocompatível, flexível, estéril, atóxico, apirogênico, radiopaco, reg. MS,

em cumprimento à NR 32/2005.

Cateter Intravenoso Periférico nº 22, estéril, atóxico, com dispositivo de

segurança, com bisel trifacetado e afiado, acoplado ao tubo de material

biocompatível, flexível, estéril, atóxico, apirogênico, radiopaco, reg. MS,

em cumprimento à NR 32/2005.

	

Cateter cânula nasal adulto com formato sobre a orelha, flexível, macia,

com pronga em silicone de contorno arredondado, proporcionando uma

fixação segura e confortável, 2.10mt de comprimento, a prova de

deformação e torção para assegurar fluxo contínuo ao paciente, conector

de oxigênio tipo universal adulto.

	

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 MICROGOTAS, 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 MULTIVIAS - Dispositivo de 2 vias p/ infusão paralela modelo

em y, extremidade luer-lock, c/ protetores e plug macho, extensão c/

pinça corta-fluxo, âmbar p/ medicação fotosensível esterilizado por óxido

de etileno, com 01 face transparente, emb. blister/P.G.C. REG. MS e

NBR 14041

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

RICARDO BORGES 62 3201-9441

ricardo.borges@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 02 de Dezembro de 2021

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

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
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09 und 100 -R$                     

-R$                     

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 und 129 -R$                     

02 und 60 -R$                     

03 und 12 -R$                     

04 und 20 -R$                     

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 Caixa 03 -R$                     

02 Caixa 03 -R$                     

03 Caixa 03 -R$                     

04 Und 300 -R$                     

05 und 200 -R$                     

06 und 400 -R$                     

07 und 300 -R$                     

08 und 300 -R$                     

	

Extensor para Aspiracao e Oxigênio 2m Extensão de Oxigênio 2 Metros,

Conectores nas extremidades para adaptação às linhas de vácuo ou

frascos coletores; Tubo extensor de PVC atóxico – siliconizado;

Conectores flexíveis nas extremidades.

Acabamento em PVC siliconizada; A extensão de Cânula é utilizada para

com o intuito de oferecer ao paciente que utiliza oxigênio domiciliar

(cilindro ou concentrador de oxigênio estacionário) maior mobilidade e

facilidade de a locomoção.

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 unid.)

Agulha hipodérmica 40 x 12mm, 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 epirogênica, descartável e de uso

único. (Caixa com 100 unidades).

Dispositivo intravenoso periférico n° 25, com dispositivo de segurança,

agulha c/ protetor fechado, siliconizada, bizel trifacetado, asas flexíveis,

cor padrão conforme numeração, extensão com conexão luer-lock,

protetor fechado, estéril, REG MS, em cumprimento à NR 32/2005.

Lote 02

Produto / Serviço

Total:

Total: -R$                                   

Lote 03

Produto / Serviço

Agulha hipodérmica 13X4,5, 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).

Seringa descartável 10ml, sem agulha, feita em plástico atóxico,

esterilizada e embalada individualmente, conforme NR32 do MTE.

Seringa descartável 20ml, sem agulha, feita em plástico atóxico,

esterilizada e embalada individualmente, conforme NR32 do MTE.

Seringa descartável 3ml, sem agulha, feita em plástico atóxico,

esterilizada e embalada individualmente, conforme NR32 do MTE.

Seringa descartável 5ml, sem agulha, feita em plástico atóxico,

esterilizada e embalada individualmente, conforme NR32 do MTE.

Ácido graxo essencial-age, para prevenção de úlceras por pressão

200ml.

Solução de óleo mineral de uso oral e tópico - frasco 100ml.

Gluconato de Clorexidina solução aquosa 0,1%, frasco de 1litro, uso

tópico.

Ácido graxo essencial, loção oleosa indicado no processo de cicatrização

de feridas: ulceras por pressão de grau I, II e III, ulceras venosas,

arteriais e diabéticas, feridas decorrentes de queimaduras, tratamento de

feridas crônicas ou agudas, tratamento de eczemas atópico, asteatósico,

de estase e radiodermite - FR 200ml. 



09 Caixa 60 -R$                     

10 Caixa 55 -R$                     

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 Unid 100 -R$                     

02 Unid 50 -R$                     

03 Unid 50 -R$                     

04 Unid 04 -R$                     

05 Unid 06 -R$                     

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 Unid 2.980 -R$                     

02 Pct 800 -R$                     

03 Par 920 -R$                     

04 Caixa 418 -R$                     

05 Caixa 1.220 -R$                     

06 Caixa 1.198 -R$                     

Seringa para insulina, 1ml, com agulha fixa de 8x0,30mm 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.

BOLSA DE GELO REDONDA FLEXÍVEL: com cinta fixadora em

Neoprene com fechamento em velcro. Composição da bolsa: Tampa:

ABS, Anel de vedação: silicone, Revestimento externo: poliéster,

Revestimento interno: poliuretano Composição da cinta: Revestimento

têxtil da cinta (externo): 100% poliamida, Revestimento interno da cinta:

100% borracha (Policloropreno,SBR,NR).

Total:

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.

Total: -R$                                   

Lote 05

Produto / Serviço

Coletor de urina sistema aberto de baixa densidade, capacidade 2000 ml,

graduado, transparente, com cordão para amarração, não estéril. REG.

MS.

Coletor de urina sistema fechado bolsa coletora c/filtro, suporte reforçado

e válvula anti-refluxo, cap. 2000 ml, graduação de 100 em 100 ml, válvula

de drenagem central c/ alongamento e pinça corta-fluxo, extensão

intermediária c/ membrana alto vedante, pinça corta-fluxo e protetor de

extremidade c/ trava de segurança, estéril. em óxido de etileno,

embalagem individual de PGC , REG. MS.tubo de drenagem e ponto de

coleta de amostra.

Bolsa para colostomia / ileostomia, em plástico resistente, drenável c/

barreira protetora periestomal, face posterior macia, suporte adesivo

hipoalérgico, acompanhada de clip, REG MS ADULTO.

Bolsa Térmica Compressa de Água Quente e Fria

Dimensões aproximadas:

- Comprimento: 33 cm

- Largura: 18,5 cm

- Peso: 270 g

- Capacidade: 2 litros

Material: Borracha

Seringa descartável 60ml, sem agulha, bico cateter, feita em plástico

atóxico, esterilizada e embalada individualmente, conforme NR32 do

MTE. Caixa com 25 unidades.

-R$                                   

Lote 04

Produto / Serviço

Luva de procedimento - G, de látex, com pó bioabsorvível, procedimento

não cirúrgico, ambidestra, cano curto. Caixa com 100 unidades.

Luva cirúrgica esterilizada nº 7,5, fabricada em látex natural,

hipoalergênicas, esterilizada por processo de radiação gama, embalagem

individualmente (par) em papel cirúrgico, fabricadas de acordo com o

padrão nacional (NBR 13391).

Avental TNT gramatura 20 manga longa, com punho, com abertura nas

costas ( PCT COM 10 UNID).

Avental TNT gramatura 50 manga longa, com punho, com abertura nas

costas.



07 Caixa 180 -R$                     

08 Unid 2.302 -R$                     

09 Caixa 1.752 -R$                     

10 Pct 105 -R$                     

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 Unid 08 -R$                     

02 Unid 04 -R$                     

03 Unid 20 -R$                     

04 Unid 20 -R$                     

05 Unid 20 -R$                     

06 Unid 40 -R$                     

Máscara de proteção hospitalar N95, pff2, com 5 camadas, e elemento

filtrante, confortável, com clipe nasal e elástico, de orelha, atendendo a

RDC 379 eficiência de filtragem e partículas e bacteriológica, cor branca,

APROVADA PELA ANVISA.

Máscara Hospitalar descartável antialérgica, hidrorepelente, 100%

polipropileno, não inflamável, clipe nasal, suave elástico, tripla proteção,

com elástico (Caixa com 50 unidades).

Luva de procedimento - PP, de látex, com pó bioabsorvível, procedimento

não cirúrgico, ambidestra, cano curto. Caixa com 100 unidades.

Total:

Touca descartável sanfonada, confeccionada em TNT (Tecido Não

Tecido), dimensão aprox. 46x50cm, 100% Polipropileno, Não libera

fiapos; Hipoalergênico PCT COM 100 UNID.

Lote 06

Produto / Serviço

Macronebulizador - Material: Traqueia 1,80m X 22mm(ABS/PVC/PP) -

Copo Macronebulizador (ABS) 250ml - Máscara Facial tamanho Adulto

(PVC); Registro na Anvisa:

ITENS INCLUSOS

- 01 Traqueia descartável;

- 01 Copo Macronebulizador de Oxigênio;

- 01 Máscara Facial Nebulização

-R$                                   

Máscara de venturi Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por

meio de encaixes plásticos coloridos.

Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%),

amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja

(50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento

de oxigênio.

- Modelo Adulto;

- Com tubo corrugado;

- 6 diluidores coloridos;

- Não estéril.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Quantidade: 1 peça;

- Tudo de O2;

- Validade indeterminada;

- Reg. ANVISA:

- Composição: PVC/ABS/PE.

Sonda de aspiração traqueal nr. 12 c/ válvula de pressão negativa,

plástico transparente e flexível, extremo distal c/ no mínimo 03 furos,

extremo proximal de pvc conectado a sonda c/ orifício de conexão e

saída de secreção esterilizado a óxido de etileno, BEM. P. G. C REG MS.

Sonda de Foley (de demora) de látex 2 vias, confeccionada em borracha

natural, siliconizada, estéril embalada individualmente em papel cirúrgico.

nº 14.

Sonda de Foley (de demora) de látex 2 vias, confeccionada em borracha

natural, siliconizada, estéril embalada individualmente em papel cirúrgico.

nº 16.

Sonda Nasoenterica nº 12 Dispositivo para acessar o estômago ou o

duodeno com a finalidade de oferecer suporte nutricional e medicações a

pacientes que têm trato gastrointestinal funcionante, mas não conseguem

manter ingestão oral adequada.

- Tubo da sonda em poliuretano radiopaco com escala e graduação;

Estéril; Dupla entrada em y, permite acesso separado para nutrição ou

medicação com tampas;

- Fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade.



07 Unid 20 -R$                     

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 Pct 62 -R$                     

02 Pct 406 -R$                     

03 Pct 60 -R$                     

04 Unid 02 -R$                     

05 Unid 9.200 -R$                     

06 Unid 150 -R$                     

07 Unid 4.000 -R$                     

08 Caixa 24 -R$                     

09 Unid 07 -R$                     

10 Unid 72 -R$                     

11 Unid 112 -R$                     

12 Unid 158 -R$                     

13 Unid 16 -R$                     

14 Unid 20 -R$                     

15 Unid 20 -R$                     

16 Rolo 04 -R$                     

17 Rolo 13 -R$                     

18 Rolo 26 -R$                     

Total: -R$                                   

Sonda uretral de alívio estéril nr. 08, plástico transparente, siliconizada

flexível, atóxico, ponta atraumática fechada, c/ 02 orifícios laterais

desalinhados, conector universal c/ tampa emb em PGC face

transparente estéril em óxido de etileno REG MS.

Produto / Serviço

Atadura crepe 100% algodão, 10cm x 1,8m, 11 fios/cm². PCT com 12

unidades.

Lote 07

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 hipoalergênico em não tecido (tipo micropore), com adesivo

acrílico rolo de 50 mm x 4,5 m aproximadamente, embalagem de

proteção em pgc rígido REG MS.

Fita adesiva crepe hospitalar, 19mm x 50m, com fina camada

impermeabilizante, composta de papel crepado, com adesivo a base de

borracha natural.

Fita crepe 48x50m, papel crepado saturado e adesivo à base de borracha

natural e resinas.

Papel lençol descartável 70 cm X 50 cm X 50 m cor branca em rolo.

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.

Atadura crepe 100% algodão, 15cm x 1,8m, 13 fios/cm². PCT com 12

unidades.

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

unidades.

Bandagem elástica Neuromuscular 5cmx5m Bege.

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

Compressa de gaze, 100% algodão, 7,5 x 7,5cm, 13 fios, 05 dobras, 08

camadas. 

Curativo cirúrgico estéril algodonado – Tamanho 15cm x 30cm.

Curativo Hidrocoloide estéril regular placa 10cm x 10cm- CAIXA COM 10

UNIDADES.

Esparadrapo cor bege 5cm x 4,5m, impermeável e extra flexível, 100%

de algodão com resina acrílica impermeabilizante.

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.

Hidrogel sem alginato 30G, à base de ácidos graxos e vitaminas A e E,

gel hidratante destinado ao tratamento de feridas.

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.



19 Unid 40 -R$                     

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 Galão 18 -R$                     

02 Pct 25 -R$                     

03 Unid 20 -R$                     

04 Unid 1.398 -R$                     

05 Unid 81 -R$                     

06 Unid 22 -R$                     

07 Pct 06 -R$                     

08 Pct 04 -R$                     

09 kg 20 -R$                     

10 Caixa 05 -R$                     

11 Fr 425 -R$                     

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 Unid 01 -R$                     

02 Unid 02 -R$                     

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 Caixa 34 -R$                     

02 Unid 112 -R$                     

Total: -R$                                   

Lote 08

Película protetora sem Ardor, solução líquida em spray transparente, à

base de exclusivo polímero e livre de álcool. Forma uma película

protetora duradoura sobre a pele intacta ou lesionada, proporcionando

conforto ao paciente e uma proteção de longa duração. Sem álcool: não

arde na aplicação; Hipoalergênico e não citotóxico;

Produto / Serviço

Água destilada, 5 litros, para autoclave, não estéril e quimicamente pura,

isenta de sais solúveis.

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

unidades.

Bicabornato de sódio 500mg.

Gel clínico incolor para ultrassonografia - frasco 1KG.

Hastes flexíveis com pontas de algodão. Caixa com 75 unidades.

Soro fisiológico 0,9% Utilizado em nebulizações, lavagem de lentes de

contato, lavagem de ferimentos e hidratação da pele. Frasco com bico

conta gotas 500 ML. 

Total: -R$                                   

Lote 09

Produto / Serviço

Estojo para aurículoterapia em plástico Multicase, com dimensões

Dimensões: 20,5x8,5x4 cm (CxLxA); (CxLxA); preferencialmente na cor

Azul ou Verde.

Placas para sementes aurículoterapia, Tamanho: 12x26 cm 312 pontos.

Total: -R$                                   

Lote 10

Produto / Serviço

Lancetas automáticas, Formato anatômico e design exclusivo, Sistema

de ativação por botão; Agulha em aço inoxidável, lubrificada com silicone,

facilitando o deslizamento; Ponta distal em bisel trifacetado que permite

um corte mais preciso durante a punção; Sistema de segurança retrátil

que impede a reutilização, Esterilizadas, Caixa com 200 unidades.

Coletor universal, material perfurocortante, em papelão ondulado, alça

dupla para transporte nos coletores, com trava de segurança em

descartável e de uso único, 7 litros.

Abaixador de língua de madeira, descartável, formato convencional,

pontas arredondadas, com aprox. 14cm de comp., 1,4 de largura, 0,5mm

de espessura, superfície e bordas lisas. Caixa com 100 unidades.

Água oxigenada 10 volumes. Embalagem de 100 ML.

Álcool etílico hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso),

embalagem de 1 Litro.

Álcool gel anti-séptico com embalagem de 5 litros, contendo em sua

constituição hidratante álcool a 70%, especialmente elaborado como

complemento na higienização das mãos. Gel a base de álcoois que

evaporam sem deixar odores residuais e com largo espectro de ação.

Deverá possuir prazo de validade mínima de 12 meses.

Algodão hidrófilo, 500g, em mantas, alvejado, purificado/isento de

impurezas, enrolado em papel apropriado, não estéril, embalagem

individual.



03 Caixa 125 -R$                     

04 Caixa 05 -R$                     

05 Caixa 31 -R$                     

06 Caixa 03 -R$                     

(      ) (      )

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Validade da Proposta:

Observação dos itens:

Condição de Pagamento:

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços 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, estando a proponente de

acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

As especificações encontram-se no termo de referência, documento que irá anexo.

Total Geral -R$                                   

Total: -R$                                   

Indicador biológico - teste, controle de esterilização de autoclave.

Universal, ou seja que é compatível com qualquer aparelho incubadora.

Caixa com 10 unidades.

Lâminas para bisturi - invólucro esterilizado, seguro em alumínio, aço

carbono, estéril a raio gama, uso único, nº 15. Caixa com 100 unidades.

Fita para hemoglucoteste, com chip, 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 fixa de medição de 20 a 600mg/dl de

sangue, resultado em 05 segundos (para aparelho G-TECH). Caixa com

50 unidades.

Fita para hemoglucoteste, com chip, 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 fixa de medição de 20 a 600mg/dl de

sangue, resultado em 05 segundos (para aparelho Accu-Check Active).

Caixa com 50 unidades.


