
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 L 10

2 Pcte. 2

3 Pcte. 2

4 PAR 10

5 CX 6

6 TB 2

7 Frasco 1

8 Uni 3

9 Uni 3

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

Outros:

Inscrição Municipal:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Álcool 70%, líquido, incolor

Aplicador descartável para resina, em tubo

plástico, dobram-se facilmente até 90º,

permitindo a aplicação precisa de soluções em

áreas de difícil acesso, em duas cores

diferentes para facilitar a identificação de

etapas diversas durante os procedimentos,

embalagem com 100 unidades

Gaze estéril, hidrófila, fios 100% algodão, para

ser utilizada em cirurgias ou curativos em

geral, com 11 fios, tamanho 7,5x7,5cm

fechada, pacote com 500 unidades cada

Luva cirúrgica 6,5, de látex, levemente talcada,

hipoalergênica, esterilizada por raio gama,

bainha reforçada, embalagem em papel grau

cirúrgico, embalada em “wallet” (porta-luvas)

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

CONCEIÇÃO 3201-9464

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 12/03/2018

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Luvas de Procedimento, tam. PP, luvas de

látex, não estéril, para procedimentos não

invasivos, ambidestra, descartável, com pó

bioabsorvível, caixa com 100 unidades

Pasta Profilática, suficientemente abrasiva

para remover de modo eficiente todos os tipos

de resíduos da superfície dentária sem

provocar abrasão indevida do esmalte,

dentina ou cimento, com flúor e sabor tutti-

frutti (rosa), tubo com 90 gramas cada.

Primer, adesivo odontológico, frasco 8ml

Resina – B1, resina micro híbrida para

restaurações diretas e indiretas em dentes

anteriores e posteriores e imita as estruturas

dentais, em seringas de 4 gramas cada

Resina – A3, resina micro híbrida, partículas

com 0,6 micrometros e seringas de 4 gramas

cada, material resistente à dureza, compressão

e fratura, imita as estruturas dentais
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10 Uni 2

11

Rolo

1

(         ) (         )

Rolo de papel grau cirúrgico, fabricado com 

papel grau cirúrgico e filme laminado 

multicamadas de poliéster e polipropileno, 

indicado para esterilização a vapor, gás óxido 

de etileno (ETO) e raio gama, mantém a 

barreira bacteriológica necessária para a 

esterilização do conteúdo, por meio da 

abertura asséptica, utilizado com seladora

termo selante, rolo no tamanho de 150mm x 

100metros

Nota Fiscal: Material:

Total:

Observação dos itens:

Conforme Termo de Referência Em Anexo

Serviço:

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:

Resina – A2, resina micro híbrida com

partículas com 0,6 micrometros e seringas de

4 gramas, material resistente à dureza,

compressão e fratura, imita as estruturas

dentais


