
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Materiais Médico Hospitalar. 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

100 UNID Equipo para bomba de infusão de sistema peristáltico linear 
ou circular, tipo parenteral, com tubo em pvc ou similar atóxico 
transparente, câmara flexível de e priming de aprox.18ml, tubo de 
2,30 m de comp, com intermediário de silicone grau medico, ponta 
perfurante universal, com injetor lateral com membrana 
autocicatrizante, controle de gotejamento por pinça corta fluxo tipo 
rolete, e clamp corta fluxo, tampas oclusoras com protetores dos 
conectores terminais, extremidade tipo luer com capa protetora, com 
filtro de solução de(15micras), compatível com a bomba de infusão 
ofertada, embalagem individual em envelope dupla face grau 
cirúrgico, a apresentação do produto devera obedecer a legislação 
atual vigente. Produto deve ser compatível com o equipamento da 
marca Lifemed que se encontra em uso nas unidades. 

5000 UNID SERINGA DESCARTÁVEL 03 ml LUER LOCK SEM AGULHA.
 Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível; 
Possui êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a 
aplicação sem deslize dos dedos; Êmbolo deslizável, ajustado ao 
corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de 
retenção de borracha fixado em sua extremidade; Êmbolo reto não se 
desprende do cilindro devido ao anel de retenção; Cilindro siliconado 
que proporciona deslizamento suave, sendo ele transparente e com 
escala nítida; Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos 
durante a aplicação ou aspiração; Flange com formato anatômico, 
para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em 
superfície plana; Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização 
permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de 
lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde. 

 

Prazo de entrega: 20 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:  Atender aumento de demanda casos COVID-19. 

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

a pandemia do COVID-19. 


