
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Materiais Médico Hospitalares 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

4 GAL Ácido Peracético 0,2%: para desinfecção de alto nível, indicado para 
a desinfecção de equipamentos em 
geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, 
nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço 
cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. Eficácia garantida e 
comprovada contra Trichophyton 
mentagrophytes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
escherichia coli, Salmonella 
choleraesuis, Candida albicans. Esporos: Clostridium sporogenes e 
Bacillus subtilis. Micobactérias: 
Mycobacterium massiliense, Mycobacterium bovis, Mycobacterium 
smegmatis, Mycobacterium avium e 
Mycobacterium terrae. Vírus: Influenza/H1N1. Solução pronto uso 
com opção de utilização de anticorrosivo, 
incluso na compra do frasco. Galão com 5 litros. Fornecer produto 
com no mínimo 80% da validade. 

200 UNID Aparelho de barbear descartável contendo FITA LUBRIFICANTE, DUAS 
LÂMINAS E CABO ANTIDESLIZANTE e 
capa protetora. 

10 UNID Aspirador Venturi para oxigênio, corpo construído em metal cromado, 
botão de controle de aspiração, na 
cor amarela, e frasco coletor de plástico com rosca graduado, 500 
ml 

10 UNID Aspirador Venturi para rede de ar comprimido, corpo construído em 
metal cromado, botão de controle de 
aspiração, na cor amarela, e frasco coletor de plástico com rosca 
graduado, 500 ml 

100 UNID Cadarço Sarjado Branco Unidade com 10MM X 10 Metros, 100% 
Algodão. 

30 CX COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13 litros. 
Desenvolvido para armazenar todo o material que corta ou perfura, 
como: agulhas, lâminas de bisturi, 
ampolas, cateteres, equipos etc. Produzido de acordo com normas 
vigentes. Fabricado em papelão 
ondulado; Possui alça dupla para transporte nos coletores; Possui 
trava de segurança; Descartável e de uso 
único. Fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo 
a total proteção contra perfurações e 
vazamentos de fluidos contaminados. Alça dupla para transporte. 
Contra-trava de segurança. CAIXA C/ 20 
UNIDADES. 

500 UNID para Oxigênio tipo Óculos Adulto 2,05 cm: Cateter para oxigênio tipo 
óculos, descartável, uso 
único, com formato sobre a orelha. Contorno anatômico, com 
regulagem na sua extensão para fixação 
adequada possibilitando que o oxigênio flua livremente, sendo 



conduzido até a narina. FORMA DE 
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: Embalagem comercial: pouch com 
filme de polietileno e polipropileno e 
papel grau médico contendo uma unidade estéril. 

Cateter Nasal para Oxigênio tipo Óculos Pediatrico 2,05 cm: Cateter 
para oxigênio tipo óculos, descartável, 
uso único, com formato sobre a orelha. Contorno anatômico, com 
regulagem na sua extensão para fixação 
adequada possibilitando que o oxigênio flua livremente, sendo 
conduzido até a narina. FORMA DE 
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: Embalagem comercial: pouch com 
filme de polietileno e polipropileno e 
papel grau médico contendo uma unidade estéril. 

1600 UNID Envelope Auto-Selante 150MM X 250MM. 
No papel são impressas as tintas indicativas (atóxicas, solúveis em 
água) para esterilização em vapor ou gás 
óxido de etileno (ETO). O filme 4 camadas verde, livre de microfuros, 
possui alta complexidade que 
proporciona a abertura asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) é altamente resistente 
às tensões de manipulação. Papel em 
conformidade com norma ABNT NBR 14990-2; Gramatura de 60g/m2 
a 70g/m2; Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; Baixa permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Livre de 
cargas minerais e branqueador óptico; Barreira microbiana; FITA 
AUTOSELANTE com 2,5cm de largura total 
proporcionando assim maior segurança na selagem; Normais de 
Referência; Série ABNT NBR 14990- Sistema 
e materiais de embalagem para esterilização de produtos para saúde; 
Série ISO 11607 – Boas Práticas de 
Fabricação de Produtos para Saúde. 

1600 UNID Envelope Auto-Selante 240MM X 380MM. 
No papel são impressas as tintas indicativas (atóxicas, solúveis em 
água) para esterilização em vapor ou gás 
óxido de etileno (ETO). O filme 4 camadas verde, livre de microfuros, 
possui alta complexidade que 
proporciona a abertura asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) é altamente resistente 
às tensões de manipulação. Papel em 
conformidade com norma ABNT NBR 14990-2; Gramatura de 60g/m2 
a 70g/m2; Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; Baixa permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Livre 
de cargas minerais e branqueador óptico; Barreira microbiana; FITA 
AUTOSELANTE com 2,5cm de largura 
total proporcionando assim maior segurança na selagem; Normais de 
Referência; Série ABNT NBR 14990- 
Sistema e materiais de embalagem para esterilização de produtos 
para saúde; Série ISO 11607 – Boas 
Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde. 

1000 UNID Envelope Auto- Selante 90MM X 260MM. 
No papel são impressas as tintas indicativas (atóxicas, solúveis em 
água) para esterilização em vapor ou gás 
óxido de etileno (ETO).O filme 4 camadas verde, livre de microfuros, 
possui alta complexidade que 
proporciona a abertura asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) é altamente resistente 
às tensões de manipulação. Papel em 
conformidade com norma ABNT NBR 14990-2; Gramatura de 60g/m2 
a 70g/m2; Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; Baixa permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Livre de 
cargas minerais e branqueador óptico; Barreira microbiana; FITA 
AUTOSELANTE com 2,5cm de largura total 



proporcionando assim maior segurança na selagem; Normais de 
Referência; Série ABNT NBR 14990- Sistema 
e materiais de embalagem para esterilização de produtos para saúde; 
Série ISO 11607 – Boas Práticas de 
Fabricação de Produtos para Saúde. 
Unidade 30.000 
134 
Equipo para bomba de infusão de sistema 

300 UNID Equipo para nutrição Enteral descartável conector ESCANOLADO 
Estéril, fabricado em PVC flexível, possui ponta perfurante com tampa 
protetora, câmera de gotejamento, 
viabiliza o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça 
rolete que garante a precisão no controle 
de gotejamento. Tubo disponível na cor azul, que evita a conexão 
acidental com o acesso venoso, conector 
ESCANOLADO atóxico e apirogênico, descartável e de uso único, 
número de lote, data de fabricação e 
validade. 

40 UNID Fluxômetro para oxigênio com corpo de metal cromado, bilha externa 
e interna em material inquebrável, 
escala expandida de 0 - 15 litros por minuto, esfera inox, botão de 
controle de fluxo fixado com parafuso 
Halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha 
evitando vazamentos e rosca de saída 
conforme padrão ABNT. 

5 CX Lâmina descartável para bisturi n.º 23, em aço carbono, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, abertura 
manual da embalagem, fácil e segura 
(tipo: pétala). Embalado individualmente, com dados de 
identificação, procedência, esterilização, data, 
número de lote, validade, número de registro no órgão competente 
do Ministério da Saúde. C/ 100 
UNIDADES 

3000 UNID Torneirinha descartável de três vias fabricada em polímero 
policarbonato, atóxica, apirogênica, descartável, 
esterilizada por óxido de etileno, corpo transparente, bico luer slip. 

10 UNID Tubo de Silicone nº 203. Pacote com 15M. 

 

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 nos atendimentos COVID-19. 

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

a pandemia do COVID-19. 


