
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

01 und 06 -R$              

02 und 09 -R$              

03 und 07 -R$              

APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO adulto. Válvula de

liberação automática de pressão, Liberação rápida de ar: método

oscilométrico, fonte de alimentação e no mínimo 3 pilhas "AA" de

1,5v, de fácil utilização totalmente automático, realiza leituras da

pressão sistólica, diastólica. Braçadeira ergonômica, fácil de usar e

ajustável. Para braços com circunferência de 22cm a 42cm,

armazena os últimos 30 resultados, detecta arritmia cardíaca e

possui indicador de hipertensão. Garantia mínima 5 anos.

Aparelho Medidor de Glicose Glicosímetro, para o controle da

glicose. Digital, portátil e moderno, o aparelho com amplo display

que facilita a leitura, Digital e Automático, calcula as médias dos

resultados armazenados, Sistema Ejetor de Tiras que evita o

contato com a tira já usada. Em conformidade com a norma a ISO

15197/2013, Com Selo do INMETRO e Certificado pela ANVISA.

Marca de referência Gtech, uma vez que a unidade já possui as tiras

compatíveis com essa marca.

ESTETOSCÓPIO DE ALTA SENSIBILIDADE: Cabeça dupla permite

auscultação de sons em alta e baixa frequência; com diafragma de

peça única de superfície lisa e sem fendas. Auscultador: Aço inox de

alta durabilidade e fácil desinfecção. Olivas macias e anatômicas em

silicone que proporcionam melhor vedação acústica e conforto.

Garantia mínima 5 anos.

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: 04 de Janeiro de 2022

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
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04 und 16 -R$              

05 und 25 -R$              

-R$              

ASPIRADOR CIRÚRGICO – com 1 frasco de 5 litros inquebrável e

autoclavável, Apresenta funcionamento com baixo nível de ruído e

modo de operação contínuo/intermitente.

- Sistema de produção de vácuo acionado por pistão de alumínio

fundido, apresentando elevado fluxo de ar e pressão de aspiração,

aliado a alta durabilidade e baixo nível de atrito.

- Registro agulha em aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo,

proporcionando suave regulagem da sucção.

- Motor elétrico com ¼ CV, com sistema interno de exaustão

forcada.

- Cabeçote aletado para maior dissipação de calor.

- Vacuometro calibrado ate 30 pol Hg (760 mm Hg), grande e fácil

leitura.

- Ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol Hg

- Fluxo de ar: 25 litros / min.

- Aspiração de água: 4 litros/min.

- Válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada

de secreção no cabeçote.

- Funcionamento totalmente isento de óleo.

- Carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência,

com abertura para saída do sistema de exaustão forcada do ar

- Largura: 50 cm;

- Altura: 104 cm;

- Comprimento: 50cm;

Potência de entrada máxima: 540 Watts;

- 127/220 V - Bivolt (Chave Manual Seletora);

- Frequência da rede: 50/60 Hz;

- Cabo de alimentação flexível com plug de 3 vias (com pino de

aterramento);

- Dois fusíveis de proteção;

- Sistema de proteção, com rearme automático para super

aquecimento do motor e sobrecarga na rede elétrica. Garantia de

no mínimo de 01 ano.

06 und 01

TERMÔMETRO INFRA VERMELHO COM PILHA com display LCD com

luz de fundo de 3 cores. Detecção de temperatura. Leitura em 2

segundos. Alta precisão. Sem toque. Desligamento automático.

Portátil. Material ABS. Faixa de medição de 32 a 42,5ºC. Tempo de

teste: aproximadamente 2 segundos. Distância de medição de 3 a

5cm. Armazenamento de dados: 32 grupos. Fonte de alimentação

de no mínimo 2 pilhas AAA. Peso aproximado de 104g. Garantia de

no mínimo de 01 ano.

Oxímetro de PULSO - 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 2x 1,5V AAA alcalina, resolução: 1% para

SpO2 e 1 bpm para taxa de pulso, precisão de medição: mais ou

menos de 2%, em fase de 70% - 100% de SpO2 e quando sentido

fase ser menor do que 70%; mais ou menos 2 bpm. ALARME PARA

BAIXA SATURAÇÃO. Garantia de no mínimo de 01 ano.



(      ) (      )

-R$              

ASPIRADOR CIRÚRGICO – com 1 frasco de 5 litros inquebrável e

autoclavável, Apresenta funcionamento com baixo nível de ruído e

modo de operação contínuo/intermitente.

- Sistema de produção de vácuo acionado por pistão de alumínio

fundido, apresentando elevado fluxo de ar e pressão de aspiração,

aliado a alta durabilidade e baixo nível de atrito.

- Registro agulha em aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo,

proporcionando suave regulagem da sucção.

- Motor elétrico com ¼ CV, com sistema interno de exaustão

forcada.

- Cabeçote aletado para maior dissipação de calor.

- Vacuometro calibrado ate 30 pol Hg (760 mm Hg), grande e fácil

leitura.

- Ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol Hg

- Fluxo de ar: 25 litros / min.

- Aspiração de água: 4 litros/min.

- Válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada

de secreção no cabeçote.

- Funcionamento totalmente isento de óleo.

- Carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência,

com abertura para saída do sistema de exaustão forcada do ar

- Largura: 50 cm;

- Altura: 104 cm;

- Comprimento: 50cm;

Potência de entrada máxima: 540 Watts;

- 127/220 V - Bivolt (Chave Manual Seletora);

- Frequência da rede: 50/60 Hz;

- Cabo de alimentação flexível com plug de 3 vias (com pino de

aterramento);

- Dois fusíveis de proteção;

- Sistema de proteção, com rearme automático para super

aquecimento do motor e sobrecarga na rede elétrica. Garantia de

no mínimo de 01 ano.

06 und 01

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Validade da Proposta:

Total:
Observação dos itens:

Condição de Pagamento:

-R$                       

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.


