
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar. 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

6 UNID Ressuscitador reutilizável Adulto Completo (incluindo reservatório e 
máscara). Com bolsa dupla de silicone que fornece limitação de
pressão incorporada; Sistema de válvula exclusivo de obturador único 
(unidirecional);100% isento de látex; Projetado para ventilação
manual de adultos e crianças com o peso corporal acima de 15 kg (3 
anos); com elasticidade da cobertura externa para impedir que a 
pressão das vias respiratórias exceda aproximadamente 7 kPa (70 cm 
H20) durante a operação do ressuscitador com uma mão; Design fino 
e com a caixa transparente que abriga a válvula exclusiva 
unidirecional permitindo a observação da operação da válvula e 
facilitar a visualização e gerenciar o fluxo de ar para o paciente; 
Possue um pino giratório entre a válvula do paciente e a máscara e 
também entre a válvula e abolsa, permitindo mudar de posição ou 
trocar de mão sem interromper a ventilação do paciente; Tanto o 
ressuscitador reutilizável quanto o reservatório de oxigênio, podem 
ser esterilizados em autoclave à temperatura de  134 ºC; 

6 UNID Ressuscitador reutilizável Infantil Completo (incluindo reservatório e 
máscara) . Com bolsa dupla de silicone que fornece limitação de 
pressão incorporada; Sistema de válvula exclusivo de obturador único 
(unidirecional); 100% isento de látex; Projetado para ventilação 
manual para bebês e crianças com peso corporal de até 20 kg (4-5 
anos); equipado com uma válvula de limitação de pressão que abre 
quando a pressão na válvula atinge aproximadamente 4,0 kPa (40 
cm H2O), Se mais pressão for necessária, o valor pode ser 
facilmente alterado fechando-se a tampa de proteção anexada a 
válvula; Design fino e com a caixa transparente que abriga a válvula 
exclusiva unidirecional permitindo a observação da operação da 
válvula e facilitar a visualização e gerenciar o fluxo de ar para o 
paciente; Possue um pino giratório entre a válvula do paciente e a 
máscara e também entre a válvula e a bolsa, permitindo mudar de 
posição ou trocar de mão sem interromper a ventilação do paciente; 
Tanto o ressuscitador reutilizável quanto o reservatório de oxigênio, 
podem ser esterilizados em autoclave à temperatura de 134 ºC; 

6 UNID Ressuscitador reutilizável Neonatal Completo (incluindo reservatório e 
máscara) . Ambu Reanimador Manual - P V C – Neonatal /Perinatal 
Tem por objetivo promover a ventilação artificial, enviando Ar 
Comprimido ou enriquecido com Oxigênio 

 

 

 

 

 

 



Prazo de entrega: 07 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 atendimento protocolo Secretaria de Saúde. 

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

a pandemia do COVID-19. 


