
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Material Medico Hospitalar. 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

200 UN BOLSA PARA COLETA DE URINA SISTEMA FECHADO OVAL
2.000ML ESTÉRIL: Bolsa coletora fabricada em PVC com 
capacidade de 2.000ml com escalas de graduação a partir de 25 ml, 
para pequenos e grandes volumes, ponto de coleta para amostra e 
tampa protetora, tubo extensor, alça de sustentação cordão, pinça 
corta fluxo, válvula anti refluxo, coldre para acomodação do tubo de 
saída, tubo de drenagem com válvula, clipe de beira de cama, filtro 
de ar hidrófobo e bacteriológico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.: 
COMPOSIÇÃO: Tampa Protetora; Ponto de coleta para amostra 
(Needle Less – não há necessidade de agulha); Tubo extensor de 
1,20m e diâmetro 0,7mm; Faixa elástica; Clipe beira de cama; Alça 
simples; Cordão para locomoção; Câmara de Pasteur e válvula anti 
refluxo; Bolsa coletora de urina; Filtro de ar hidrófobo e 
bacteriológico; Tubo de esvaziamento com válvula. FORMA DE 
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: Embalado individualmente e 
esterilizado em Óxido de Etileno.  

150 UND Escova de uso geral em C.M.E: Escova para limpeza de 
instrumentais cirúrgicos. Escova para CME. 

36 GAL. Hipoclorito 2,5% com 5 litros: Desinfetante Hospitalar 
exclusivamente para uso profissional a base de hipoclorito de sódio 
a 2,5% ativo e estabilizado, concentrado, registrado como 
Desinfetante Hospitalar para superfícies Fixas e Artigos não - críticos 
conforme RDC 14/2007. Apresentado em embalagem plástica 
resistente. Validade de 24 meses. Devendo estar devidamente 
rotulado com a identificação do produto, prazo de validade, número 
do lote, registro no Ministério da Saúde; instruções e cuidados na 
utilização. O licitante deverá apresentar ficha técnica, ficha de 
segurança do produto e Laudos Reblas de eficácia e teor. 
Embalagem de 05 litros 

 

Prazo de entrega: 10 dias. 

 
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em 30(trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da Nota Fiscal, devidamente vistada pelo órgão 

requisitante, comprovando a entrega do item ao Município de Cabreúva. 

 
Resumo justificativa: Para atender demanda da UPA. 

Destinação dos bens: Material necessário para o combate ao coronavírus, devido 

a pandemia do COVID-19. 


