COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA PP 02/2018 DO CONVÊNIO PRO-HOSP Competência/2017.
1 – OBJETO
Tendo em vista o Convênio Pro-Hosp Competência/2017 firmado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde
e a Fundação Hospitalar de Montes Claros, cujo objeto é aquisição de Materiais e Medicamentos.
2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
Os Materiais e Medicamentos contemplados neste Termo de Referência estão previstos no Convênio Pro-Hosp Competência/2017 autorizado pela
Secretaria de Estado de Saúde/MG. Assim se justifica a realização de processo licitatório para aquisição dos itens previstos no Plano de Trabalho
do referido convênio para que possamos atingir os objetivos propostos.
3 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Tabela I
Especificação dos Materiais e Medicamentos
VALOR ESTIMADO
TOTAL
UNITÁRIO

Material Respiratório ( Especificação Técnica )

UNIDADE

QUANTIDADE

AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL 16GX3,5 - Agulha descartável
para punção peridural, com bisel Tuohy, calibre 16G x 3½, 1,3mm de
diâmetro e aproximadamente 89mm de comprimento. Embalagem
estéril individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, contendo
externamente dados de rotulagem, conforme Portaria MS-SVS, n°
01 de 23/01 /96.

UNID

50

23,78

1.189,00

AGULHA PARA RAQUIANESTESIA 25GX 3,5 - Agulha descartável para
raquianestesia, com bisel tipo Quincke, calibre 25G x 3½, 0,50mm
de diâmetro e aproximadamente 88mm de comprimento.
Embalagem estéril individual, em filme plástico e papel grau
cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme
Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96.

UNID

100

10,77

1.077,00

AGULHA PARA RAQUIANESTESIA 27GX 3,5 - Agulha descartável para
raquianestesia, com bisel tipo Quincke, calibre 25G x 3½, 0,50mm
de diâmetro e aproximadamente 88mm de comprimento.
Embalagem estéril individual, em filme plástico e papel grau
cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme
Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96.

UNID

100

18,87

1.887,00

Cateter curto para Punção Venosa Nº 18 Com cânula de poliuretano
ou teflon, agulha siliconizada com bisel trifacetado, canhão
transparente, estéril, descartável, em embalagem individual que
facilite a identificação imediata e a manipulação asséptica do
produto. Uso habitual: punção venosa de média duração.

Unid.

1.000

1,40

1.400,00

Cateter curto para Punção Venosa Nº 20 Com cânula de poliuretano
ou teflon, agulha siliconizada com bisel trifacetado, canhão
transparente, estéril, descartável, em embalagem individual que
facilite a identificação imediata e a manipulação asséptica do
produto. Uso habitual: punção venosa de média duração.

Unid.

1.000

1,40

1.400,00

Atadura crepom 13 fios 10cm x 1,8m

unid

2.000

0,45

Atadura crepom 13 fios 15cm x 1,8m

unid

620

0,62

900,00
384,40

Cateter para oxigenio tipo oculos - CATETER, nasal, para oxigênio,
tipo óculos, descartável, uso adulto. Embalagem individual, em
blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétala. Na Embalagem devera estar impresso dados de
identificação, procedência, data de validade. Apresentar catálogo do
produto da página da Internet do fabricante. Apresentar registro do
produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação.

UNID.

1.000

0,77

770,00

Coletor urinario para incontinencia - Coletor de urina masculino com
extensão, confeccionado em PVC atóxico e flexível e preservativo de
puro látex. Indicado para pacientes com incontinência urinária ou
que apresentem impossibilidade de remoção do leito. Esterilização:
gás óxido de etileno. Comprimento da extensão: 1,30m.

UNID.

1.000

1,37

1.370,00

Compressa Operatória 45X50cm - Pacote c/ 50 unidadesCampo
operatório de 45x50 cm (+ ou - 5cm), em tecido de algodão branco,
com 4 camadas, isento de impurezas e de fios soltos.Uso habitual:
absorção em procedimentos cirúrgicos e campo asséptico.

Pct.

240

47,23

11.335,20

Unid.

6.000

0,33

1.980,00

Eletrodos descartáveis para eletrocardiograma
condutor, hipoalergênico. c/50

com adesivo
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Equipo macrogotas com injetor Câmara de gotejamento flexível e
transparente, extensão de PVC transparente, com pinça rolete e
conector com tampa de proteção estéril, descartável em embalagem
individual que facilite identificação imediata e a manipulação
asséptica do produto.

UNID.

2.000

6,22

12.440,00

Equipo macrogotas para dieta enteral - Dispositivo para infusão,
controle de fluxo e dosagem de soluções enterais. Conecta o
recipiente de soluções ( frasco ou bolsa) a sonda de alimentação
enteral. Viabiliza o controle de fluxo de soluções. Características
Gerais: Composição básica Lanceta perfurante para conexão ao
recipiente de solução. Câmara flexível para visualização
gotejamento. Extensão em PVC azul (evita conexão acidental com
acesso venoso). Controlador de fluxo ( gotejamento ) tipo pinça
rolete. Conexão luer para dispositivo de acesso venoso.

UNID.

1.500

1,02

1.530,00

Equipo para transfusão de sangue. Equipo de macrogotas para
transfusão de sangue, com bico perfurante com tampa de proteção,
câmara de gotejamento flexível e transparente, filtro de retenção de
coágulos, extensão de PVC transparente, pinça rolete, flash ball e
com conector com tampa de proteção. Estéril, descartável, em
embalagem individual que facilite a identificação imediata e a
manipulação asséptica do produto. Uso habitual: transfusão de
sangue adulto.

UNID.

600

3,18

1.908,00

Unid.

420

7,25

3.045,00

Fita Microporoso 50X10, antialergênico, tamanho 50x10.Uso
habitual: proteção de ferimentos.
Esparadrapo 10 x 4,5, antialergênico. Uso habitual: proteção de
ferimentos.
Fita adesiva hospitalar branca 19mmx50m . Fixação de ataduras,
rótulos em saco plastico, serngas mamadeiras e no fechamento de
pactes de papel.
FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML, Plástico Artigo médicohospitalar de uso único, ; Produto higiênico, não-estéril, fabricado à
base de polietileno de baixa densidade; Produto embalado
individualmente em filme de BOPP

Unid.

360

5,02

1.807,20

UNID.

600

2,33

1.398,00

UNID

3.000

0,68

2.040,00

Compressa Gaze 7,5X7,5 Pcte c/ 10 Unid.ades, estéril Compressa
cirúrgica, gaze, 7,5X7,5cm, tipo tela de algodão branca, com 08
dobras 13 fios por cm2, dobras laterais para dentro, trama
uniforme, isento de impurezas e de fios soltos. Uso habitual:
absorção em procedimentos cirúrgicos e campo asséptico.

Pct.

6.000

0,37

2.220,00

LANCETA COM TRAVA DE SEGURANÇA - Lanceta para obtenção de
sangue capilar; Sistema de ativação por contato e com trava de
segurança; Lâmina ultra afiada reduz as vibrações e exige pequena
força na punção; Agulha nunca fica visível e o dispositivo não pode
ser reutilizado; Volume adequado de sangue e diferentes modelos
para melhor atender a necessidade do profissional; Uso único e
esterilizado por radiação GAMA; Atende a NR 32;

UNID

5.000

0,28

1.400,00

Luva cirúrgica 7.0. Luva cirúrgica, par, ajuste anatômico, espessura
entre 0,17mm e 0,2mm, lubrificada com pó biodegradável,
comprimento de 30cm (+ ou -2), estéril, descartável, em embalagem
individual que facilite a identificação imediata e a manipulação
asséptica do produto. Padrão ABNT. Uso habitual: proteção em
procedimentos assépticos.

Unid.

1.000

1,12

1.120,00

Luva cirúrgica 7.5. Luva cirúrgica, par, ajuste anatômico, espessura
entre 0,17mm e 0,2mm, lubrificada com pó biodegradável,
comprimento de 30cm (+ ou -2), estéril, descartável, em embalagem
individual que facilite a identificação imediata e a manipulação
asséptica do produto. Padrão ABNT. Uso habitual: proteção em
procedimentos assépticos.

Unid.

1.000

1,02

1.020,00

Luva cirúrgica 8. Luva cirúrgica, par, ajuste anatômico, espessura
entre 0,17mm e 0,2mm, lubrificada com pó biodegradável,
comprimento de 30cm (+ ou -2), estéril, descartável, em embalagem
individual que facilite a identificação imediata e a manipulação
asséptica do produto. Padrão ABNT. Uso habitual: proteção em
procedimentos assépticos.

Unid.

1.000

1,02

1.020,00

Luva de procedimento tamanho médio Luva de látex para
procedimento, ambidestra, comprimento de 28 cm (+ ou - 2)
espessura maior ou igual a 0,16mm, lubrificada com pó absorvível.
Caixa com 100 Unid.ades. Uso habitual: proteção em procedimentos
potencialmente contaminados. Uso Hospitalar.

Cx.

1.000

13,55

13.550,00

Máscara descartável tripla com tiras - Máscara descartável tripla
com tiras de amarrar, atóxica, hipoalérgica, com eficiência de
filtragem bacteriana. Maior ou igual a 96,0%.(C/50)

Unid.

8.000

0,11

880,00
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Seringa 1ML com Agulha 13x4,5. Seringa hipodérmica de 1 ml,
prolipropileno, com corpo graduado com gravação em centésimos
de ml e com destaque a cada 0,1ml em uma única escala êmbolo
com ponteira de borracha siliconizada, com adaptação exata ao
corpo da seringa, c/ agulha desconectável. Demais características do
padrão ABNT. Estéril, descartável, em embalagem que facilite a
identificação imediata e a manipulação asséptica do produto. Uso
habitual: administração de soluções.Marcas Aprovadas.

UNID.

12.000

0,16

1.920,00

Seringa de 10 ML com Agulha 25x7 Seringa hipodérmica, de 10 ml,
em prolipropileno, com corpo graduado com gravação a cada 1 ml,
êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, com adaptação
exata ao corpo da seringa, com agulha e sem rosca. Demais
características do padrão ABNT. Estéril, descartável, em embalagem
que facilte a identificação imediata e a manipulação asséptica do
produto. Uso habitual: Preparo de administração de soluções.

UNID.

8.200

0,41

3.362,00

Seringa de 20 ML Seringa hipodérmica, de 20 ml, em prolipropileno,
com corpo graduado com gravaçãoa cada 1 ml, e com destaque a
cada 5 ml, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, com
adaptação exata ao corpo da seringa, sem agulha e sem rosca.
Demais características do padrão ABNT. Estéril, descartável, em
embalagem que facilite a manipulação asséptica do produto. Uso
habitual: Preparo de administração de soluções.

UNID.

5.000

0,43

2.150,00

Seringa de 3 mL com Agulha 25x7. Seringa hipodérmica de 3 ml, em
prolipropileno, com corpo graduado com gravação a cada 0,2ml e
com destaque a cada 0,5ml, embolo com ponteira de borracha
siliconizada, com adaptação exata ao corpo da seringa, com agulha.
Demais características do padrão ABNT. Estéril, descartável, em
embalagem que facilite a identificação imediata e a manipulação
asséptica do produto. Uso habitual: Preparo de administração de
soluções.

Unid.

5.000

0,27

1.350,00

Seringa de 5 ML com Agulha 25x7. Seringa hipodérmica de 5 ml, em
prolipropileno, com corpo graduado com gravação a cada 0,2ml e
com destaque a cada 0,5ml, embolo com ponteira de borracha
siliconizada, com adaptação exata ao corpo da seringa, com agulha
e sem rosca. Demais características do padrão ABNT. Estéril,
descartável, em embalagem que facilite a identificação imediata e a
manipulação asséptica do produto. Uso habitual: Preparo de
administração de soluções.

UNID.

3.500

0,32

1.120,00

Sonda vesical de alívio nº 14 Sonda vesical de alívio, em tubo de PVC
atóxico, flexível siliconizado e transparente, medindo 38 cm (+ ou 3 cm) extremidade atraumática, conector luer ou luer lock, fêmea,
com ajuste perfeito que impeça qualquer extravasamento estéril,
descartável, em embalagem individual que facilite a identificação
Uso habitual: sondagem vesical de alívio.

Unid.

2.000

0,50

1.000,00

ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA

UNID

500

2,92

ESCOVA PARA ASSEPSIA COM PVPI
TECIDO SMS 140 X 140 cm(pesado). Ter laudo de barreira
microbiologica E VISA
TECIDO SMS 75 X 75 pesado Ter laudo de barreira microbiologica e
VISA

UNID

900

2,15

1.460,00
1.935,00

UNID

500

2,70

1.350,00

UNID

1.500

0,88

1.320,00

Tira para medicao de glicemia - tiras teste para medição de glicose
em sangue, caixa contendo 50 tiras contendo chip de identificação.

UNID

3.500

0,52

1.820,00

Torneira de Três Vias. Com conexão luer lock com tampas de
proteção transparente, estéril, descartável.

UNID.

2.000

0,76

1.520,00

TOTAL

R$ 89.377,80

4 – LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS, à Avenida João XXIII, 1.207 - bairro Edgar Pereira, na cidade de Montes Claros/MG.
5 – PRAZO DE EXECUÇÃO
A entrega deverá ser efetuada na quantidade solicitada no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da emissão da ordem de fornecimento emitida
pela FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS.
6 – ESTIMATIVA DO VALOR
O valor totaliza o montante de R$ 89.377,80 (Oitenta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), conforme Termo de
Convênio Pro-hosp Competência 2017, registramos que os valores se baseiam em pesquisa de preço e que os custos estão de acordo com os
praticados no Mercado.
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Execução do Plano de Trabalho referente ao Convênio Pro-hosp Competência 2017.
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Montes Claros, 25 de julho de 2018.

_____________________________________________
Responsável pela Elaboração
Érika de Oliveira Lopes/Gerente de Suprimentos

_______________________________________
De acordo.
Antônio Batista Medeiros/Diretor Financeiro

Aprovo e encaminho ao setor de Captação e Execução de
Recursos para as providências cabíveis.

Cláudio Medeiros Santos
Superintendente da Fundação Hospitalar de Montes Claros
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