
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Materiais Médico Hospitalares. 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

1000 
 

UNID Cateter Para Infusão Intravenosa De Uso Periférico Sobre a Agulha 
Com Dispositivo De Segurança E Camara 
Flashback. Tamanho: 24G x 19 mm 
O Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança é um
dispositivo para acesso de infusões 
venosas com tecnologia de última geração (Sistema flashback) que 
permite a visualização rápida do refluxo 
de sangue, garantindo o sucesso da punção, possui dispositivo de 
segurança que recobre o bisel da agulha 
protegendo o profissional da área da saúde, atendendo a NR32. 

400 UNID Cateter Para Infusão Intravenosa De Uso Periférico Sobre a Agulha 
Com Dispositivo De Segurança E Camara 
Flashback. Tamanho: 14G x 45mm 
O Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança é um 
dispositivo para acesso de infusões 
venosas com tecnologia de última geração (Sistema flashback) que 
permite a visualização rápida do refluxo 
de sangue, garantindo o sucesso da punção, possui dispositivo de 
segurança que recobre o bisel da agulha 
protegendo o profissional da área da saúde, atendendo a NR32. 

400 UNID Cateter Para Infusão Intravenosa De Uso Periférico Sobre a Agulha 
Com Dispositivo De Segurança E Camara 
Flashback. Tamanho: 16G x 45 mm 
O Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança é um 
dispositivo para acesso de infusões 
venosas com tecnologia de última geração (Sistema flashback) que 
permite a visualização rápida do refluxo 
de sangue, garantindo o sucesso da punção, possui dispositivo de 
segurança que recobre o bisel da agulha 
protegendo o profissional da área da saúde, atendendo a NR32. 

1000 UNID Cateter Para Infusão Intravenosa De Uso Periférico Sobre a Agulha 
Com Dispositivo De Segurança E Camara 
Flashback. Tamanho: 18G x 32mm 
O Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança é um 
dispositivo para acesso de infusões 
venosas com tecnologia de última geração (Sistema flashback) que 
permite a visualização rápida do refluxo 
de sangue, garantindo o sucesso da punção, possui dispositivo de 
segurança que recobre o bisel da agulha 
protegendo o profissional da área da saúde, atendendo a NR32 

2000 UNID Cateter Para Infusão Intravenosa De Uso Periférico Sobre a Agulha 
Com Dispositivo De Segurança E Camara 
Flashback. Tamanho: 22G x 25 mm 
O Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança é um 
dispositivo para acesso de infusões 
venosas com tecnologia de última geração (Sistema flashback) que 



permite a visualização rápida do refluxo 
de sangue, garantindo o sucesso da punção, possui dispositivo de 
segurança que recobre o bisel da agulha 
protegendo o profissional da área da saúde, atendendo a NR32 

1000 UNID Conector oclusor duplo macho e femea; usado para fechar via de 
acesso (entrada e saída) de equipos e 
dispositivos de infusão. 

500 UNID Dispositivo para infusão endovenosa, descartável, agulha calibre 25, 
siliconada, trifacetada, aguçada, 
fundida à borboleta de plástico flexível, tubo vinílico atóxico, 
apirogênico, transparente, identificação de 
calibre através de código de cores, agulha e adaptador com 
protetores, estéril, embalado individualmente 
contendo dados de identificação e procedência. C/Registro no 
Ministério da Saúde. 

20 UNID Sonda endotraqueal com cuff n.º 6,0, descartável, estéril, 
apirogênico, confeccionada em PVC transparente 
flexível, com filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
com conector para respirador. Deverá 
trazer estampada em local visível o número do calibre e graduação. 
Embalada em papel grau cirúrgico e 
filme transparente com identificação e procedência. C/ registro no 
Ministério da Saúde. 

50 UNID Sonda endotraqueal com cuff n.º 7,5, descartável, estéril, 
apirogênico, confeccionada em PVC transparente 
flexível, com filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
com conector para respirador. Deverá 
trazer estampada em local visível o número do calibre e graduação. 
Embalada em papel grau cirúrgico e 
filme transparente com identificação e procedência. C/ registro no 
Ministério da Saúde. 

30 UNID Sonda endotraqueal com cuff n.º 8,0, descartável, estéril, 
apirogênico, confeccionada em PVC transparente 
flexível, com filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
com conector para respirador. Deverá 
trazer estampada em local visível o número do calibre e graduação. 
Embalada em papel grau cirúrgico e 
filme transparente com identificação e procedência. C/ registro no 
Ministério da Saúde. 

30 UNID Sonda endotraqueal com cuff n.º 8,5, descartável, estéril, 
apirogênico, confeccionada em PVC transparente 
flexível, com filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, 
com conector para respirador. Deverá 
trazer estampada em local visível o número do calibre e graduação. 
Embalada em papel grau cirúrgico e 
filme transparente com identificação e procedência. C/ registro no 
Ministério da Saúde. 

150 UNID Sonda de Foley em látex Duas Vias n.º 16, 02 vias, descartável, 
estéril, atóxica, apirogênica, em látex 
siliconizado, com balão com válvula de enchimento adaptável a 
seringa. Deverá constar o número e a 
capacidade do balão estampados em local visível e permanente. 
Embalagem interna em plástico incolor 
picotado nas extremidades. Embalagem externa em papel grau 
cirúrgico e filme transparente com 
identificação e procedência. C/ registro no Ministério da Saúde. 

100 UNID Sonda de Foley em látex Duas Vias n.º 18, 02 vias, descartável, 
estéril, atóxica, apirogênica, em látex 
siliconizado, com balão com válvula de enchimento adaptável a 
seringa. Deverá constar o número e a 
capacidade do balão estampados em local visível e permanente. 
Embalagem interna em plástico incolor 
picotado nas extremidades. Embalagem externa em papel grau 
cirúrgico e filme transparente com 
identificação e procedência. C/ registro no Ministério da Saúde. 

 

Prazo de entrega: 05 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:  Alta demanda no atendimento COVID-19. 

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

a pandemia do COVID-19. 


