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Universidade Federal de São Paulo
Departamento de Importação e Compras

Solicitação de Compra
00425/2020

São Paulo, 30 de Julho de 2020
 
Solicitamos a aquisição dos materiais abaixo relacionados ( DISPENSA 97)
Verba:RECURSO DO TESOURO Natureza do Pedido:MATERIAL
Convenio:0060 - UNIFESP - INSTITUCIONAL
Centro de Custo Solicitante 0400000000000
* * *
Centro de Custo de Destino 400000000
* CAMPUS DIADEMA * *
 Nome e assinatura da chefia da disciplina  Nome e assinatura da chefia do departamento
 JOAO CARLOS ALVES DUARTE  DARIO SANTOS JUNIOR
  
Orçamento estimado: 38.754,38 Data:30/07/2020

Item Especificação Unidade Qtde Valor Unit Valor Total
1 item 6 - luva de procedimento m, CX 180 39,50000 7.110,00
 confeccionada em latéx, anatomica,     
 ambidestra, lubrificada com pó     
 bioabsorvível em quantidade adequada,     
 resistente , alta sensibilidade ao tato.     
 não estéril, deve atender a rdc 55 de     
 04/11/2011.cx com 100 unidades.     
2 item 7 - luva de procedimento g, CX 180 39,78000 7.160,40
 confeccionada em latéx, anatomica,     
 ambidestra, lubrificada com pó     
 bioabsorvível em quantidade adequada,     
 resistente , alta sensibilidade ao tato.     
 não estéril, deve atender a rdc 55 de     
 04/11/2011.cx com 100 unidades.     
3 item 8 - luva de procedimento de vinil m, CX 75 45,33000 3.399,75
 confeccionada sem latéx e sem talco,     
 anatomica, ambidestra, lubrificada com pó     
 bioabsorvível em quantidade adequada,     
 resistente , alta sensibilidade ao tato.     
 não estéril, deve atender a rdc 55 de     
 04/11/2011.cx     
4 item 9 - luva de procedimento de vinil g, CX 75 45,33000 3.399,75
 confeccionada sem latéx e sem talco,     
 anatomica, ambidestra, lubrificada com pó     
 bioabsorvível em quantidade adequada,     
 resistente , alta sensibilidade ao tato.     
 não estéril, deve atender a rdc 55 de     
 04/11/2011.cx     
5 item 10 - gorro descartavel - PAC 152 17,99000 2.734,48
 descartável. atender a norma abnt nbr iso     
 13688:2017 e abnt nbr 16064:2016. pacote     
 100 und     
6 item 11 - borrifador frasco borrifador UND 2.500 4,12000 10.300,00
 500 litro     
7 item 13 - frasco de válvula bico de pato UND 1.000 4,65000 4.650,00
 1 litro     

Autorizo
 
___________________________________________________ Data ___/___/_____
Autoridade Competente


