
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Materiais Médico Hospitalares. 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

20 UNID Sonda de aspiração sistema fechado Endotraqueal 12 Fr com MDI – 
54CM 72 Horas: Cateter de aspiração 
sistema fechado, possui a ponta lisa, orifícios laterais, com marca de 
graduação na extensão do tubo, 
translúcido permitindo melhor visualização, válvula para ativação da 
aspiração, manga em EVA (acetato de 
vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da 
sonda sem o contato direto do 
profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção 
e contaminação cruzada. Apresenta 
via de irrigação que permite que a instilação e a lavagem da sonda 
sejam realizadas; O modelo com via MDI, 
possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de 
desconexão, mantendo o paciente conectado 
ao ventilador, sem quebra do circuito. No sistema 72 Horas, o projeto 
especial “Stop Valve” veda a ponta do 
cateter em uma câmara isoladamente, proporcionando uma lavagem 
e limpeza completa para evitar o 
entupimento da rede de vácuo por secreção. INDICAÇÃO DE USO: 
Indicado para procedimentos de aspiração 
de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo 
sucção e ventilação concomitantes. 
Destinado a utilização máxima por por 72 horas. 

20 UNID 
 

Sonda de aspiração sistema fechado Endotraqueal 14 Fr com MDI – 
54CM 72 Horas: Cateter de aspiração 
sistema fechado, possui a ponta lisa, orifícios laterais, com marca de 
graduação na extensão do tubo, 
translúcido permitindo melhor visualização, válvula para ativação da 
aspiração, manga em EVA (acetato de 
vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da 
sonda sem o contato direto do 
profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção 
e contaminação cruzada. Apresenta 
via de irrigação que permite que a instilação e a lavagem da sonda 
sejam realizadas; O modelo com via MDI, 
possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de 
desconexão, mantendo o paciente conectado 
ao ventilador, sem quebra do circuito. No sistema 72 Horas, o projeto 
especial “Stop Valve” veda a ponta do 
cateter em uma câmara isoladamente, proporcionando uma lavagem 
e limpeza completa para evitar o 
entupimento da rede de vácuo por secreção. INDICAÇÃO DE USO: 
Indicado para procedimentos de aspiração 
de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo 
sucção e ventilação concomitantes. 
Destinado a utilização máxima por por 72 horas. 



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 uso em pacientes entubados suspeita ou confirmado COVID-
19. 

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

a pandemia do COVID-19. 


