
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Materiais Médico Hospitalares. 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

4000 UNID  Dispositivo para infusão endovenosa, descartável, agulha calibre 21, 
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. 

300 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. 

4000 UNID Dispositivo para infusão endovenosa, descartável, agulha calibre 23, 
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. 

30 KIT Mascara de Oxigênio de Alta Concentração Adulto 
 Mascara de oxigênio de alta concentração Adulto alongada com 
reservatório. 

30 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. 

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: Para atendimento demanda na UPA, Centro de Retaguarda 
COVID. 

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

a pandemia do COVID-19. 


