
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Materiais Médico Hospitalares. 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

25 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 Cateter Nasal 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. 

25 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. 

2400 UNID Torneirinha descartável de três vias fabricada em polímero 
policarbonato, atóxica, apirogênica, descartável, esterilizada por 
óxido de etileno, corpo transparente, bico luer slip. 

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 
e Atenção Básica. 

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

a pandemia do COVID-19. 


