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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Material Hospitalar Canulas, Equipos, Sondas, para 
atender a Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha - FUNGOTA, conforme Anexo I, por um período de 
12(doze) meses 

 
2. PROPOSTA DE PREÇOS 
 

*Obs1. Será aceito valor unitário com até 4 (quatro) casas decimais. Para cada produto ofertado deve ser cotada apenas uma 

marca. 

*Obs2. OBS: Todos os produtos abaixo listados deveram ser entregues com no mínimo 2/3 de sua validade para uso; deverão ser 
produtos de uso em humanos; deveram apresentar em suas embalagens: nº do lote, nº de registro no Ministério da Saúde, data de 
validade, data de fabricação, nome do responsável técnico e selo da ANVISA. 
 
 

      LOTE 01           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Cânula para traqueostomia nº 3,0 sem 
manguito. Cânula de traqueostomia com 

faixa para o pescoço e auxiliar de 
introdução, confeccionada em PVC, 

componentes isentos de látex, estéril, 
apirogênica, de uso único, embalada 
unitariamente. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

BCI MEDICAL, 
RUSCH, CPL, 
PORTEX ou de 

melhor qualidade   

      R$ 1.152,10 

                                           
  

LOTE 02 
    

  

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Cânula para traqueostomia nº 3,5 sem 
manguito. Cânula de traqueostomia com 

faixa para o pescoço e auxiliar de 
introdução, confeccionada em PVC, 

componentes isentos de látex, estéril, 
apirogênica, de uso único, embalada 
unitariamente. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 BCI MEDICAL, 
RUSCH, CPL, 
PORTEX ou de 

melhor qualidade   

      R$ 674,70 

                                               LOTE 03           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 
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1 30 UND 

Cânula para traqueostomia nº 4,0 sem 
manguito. Cânula de traqueostomia com 

faixa para o pescoço e auxiliar de 
introdução, confeccionada em PVC, 

componentes isentos de látex, estéril, 
apirogênica, de uso único, embalada 
unitariamente. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 BCI MEDICAL, 
RUSCH, CPL, 
PORTEX ou de 

melhor qualidade   

      R$ 655,50 

      LOTE 04           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Cânula para traqueostomia nº 4,5 sem 
manguito. Cânula de traqueostomia com 

faixa para o pescoço e auxiliar de 
introdução, confeccionada em PVC, 

componentes isentos de látex, estéril, 
apirogênica, de uso único, embalada 
unitariamente. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 BCI MEDICAL, 
RUSCH, CPL, 
PORTEX ou de 

melhor qualidade   

      R$ 626,20 

                                               LOTE 05           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Cânula para traqueostomia nº 5,0 sem 
manguito. Cânula de traqueostomia com 

faixa para o pescoço e auxiliar de 
introdução, confeccionada em PVC, 

componentes isentos de látex, estéril, 
apirogênica, de uso único, embalada 
unitariamente. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 BCI MEDICAL, 
RUSCH, CPL, 
PORTEX ou de 

melhor qualidade   

      R$ 1.268,40 

      LOTE 06           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Cânula para traqueostomia nº 5,5 sem 
manguito. Cânula de traqueostomia com 

faixa para o pescoço e auxiliar de 
introdução, confeccionada em PVC, 

componentes isentos de látex, estéril, 
apirogênica, de uso único, embalada 
unitariamente. Embalagem contendo 

 BCI MEDICAL, 
RUSCH, CPL, 
PORTEX ou de 

melhor qualidade   

      R$ 1.470,96 
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dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA.  

      LOTE 07           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Cânula para traqueostomia nº 6,0 sem 
manguito. Cânula de traqueostomia com 

faixa para o pescoço e auxiliar de 
introdução, confeccionada em PVC, 

componentes isentos de látex, estéril, 
apirogênica, de uso único, embalada 
unitariamente. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA.  

 BCI MEDICAL, 
RUSCH, CPL, 
PORTEX ou de 

melhor qualidade   

      R$ 1.520,46 

                                               LOTE 08           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 1200 UND 

Cateter tipo óculos adulto. Cateter nasal 
para instilação de oxigênio ou ar 

comprimido através de introdutores 
nasais em PVC ou em silicone, com 

conexão para linha de extensão, estéril, 
atóxico, apirogênico. Embalagem 

contendo dados de identificação do 
produto, procedência, tipo de 

esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

MARKMED, GMI 
ou de melhor 
qualidade   

      
R$ 

50.472,00 

      LOTE 09           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 300 UND 

Cateter tipo óculos neonatal. Cateter 
nasal de oxigênio neonatal. 

Características: cânula nasal em 
silicone para oxigênio tipo óculos para 

paciente neonatal.100% silicone, 
formada por um arco e duas cânulas 

para a injeção de oxigênio. Não produz 
dermatose. Tubos de dentro das fossas 
nasais reguláveis. Prolongador de PVC 
de 150cm com interior em trevo para 

impedir o seu estrangulamento. 
Descartável, uso único, com formato 
sobre a orelha. Conector de oxigênio 

tipo universal, em polietileno com 
abertura asséptica. Tamanho: neonatal. 

 GMI ou de melhor 
qualidade  

      
R$ 

12.618,00 
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      LOTE 10           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 50 UND 

Dreno de Penrose nº 01. Estéril, sem 
gaze, látex natural, flexível, formato 

tubular uniforme em toda sua extensão, 
paredes finas e maleáveis. Embalado 
em papel grau cirúrgico. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

MADEITEX, 
INOVATEX ou de 
melhor qualidade  

      R$ 63,67 

                                               LOTE 11           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 50 UND 

Dreno de Penrose nº 02. Estéril, sem 
gaze, látex natural, flexível, formato 

tubular uniforme em toda sua extensão, 
paredes finas e maleáveis. Embalado 
em papel grau cirúrgico. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

MADEITEX, 
INOVATEX ou de 
melhor qualidade  

      R$ 73,83 

      LOTE 12           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 50 UND 

Dreno de Penrose nº 03. Estéril, sem 
gaze, látex natural, flexível, formato 

tubular uniforme em toda sua extensão, 
paredes finas e maleáveis. Embalado 
em papel grau cirúrgico. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

MADEITEX, 
INOVATEX ou de 
melhor qualidade   

      R$ 133,00 

                                               LOTE 13           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Dreno torácico n° 12. Radiopaco, 
multiperfurado, confeccionado em PVC, 
com conector de ligação, apirogênico, 

atóxico, esterilizado em óxido de etileno. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

GC MÉDICA, 
BIOKT ou de 

melhor qualidade   
      R$ 234,40 
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técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

      LOTE 14           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Dreno torácico n° 14. Radiopaco, 
multiperfurado, confeccionado em PVC, 
com conector de ligação, apirogênico, 

atóxico, esterilizado em óxido de etileno. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

GC MÉDICA, 
BIOKT ou de 

melhor qualidade  
      R$ 234,40 

                                               LOTE 15           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Dreno torácico n° 16. Radiopaco, 
multiperfurado, confeccionado em PVC, 
com conector de ligação, apirogênico, 

atóxico, esterilizado em óxido de etileno. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

 GC MÉDICA, 
BIOKT ou de 

melhor qualidade  
      R$ 124,00 

                                               LOTE 16           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Dreno torácico n° 18. Radiopaco, 
multiperfurado, confeccionado em PVC, 
com conector de ligação, apirogênico, 

atóxico, esterilizado em óxido de etileno. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

 GC MÉDICA, 
BIOKT ou de 

melhor qualidade  
      R$ 156,00 

      LOTE 17           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Dreno torácico n° 20. Radiopaco, 
multiperfurado, confeccionado em PVC, 
com conector de ligação, apirogênico, 

atóxico, esterilizado em óxido de etileno. 

 GC MÉDICA, 
BIOKT ou de 

melhor qualidade  
      R$ 166,00 
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Embalagem contendo dados de 
identificação do produto, procedência, 

tipo de esterilização, responsável 
técnico, data de fabricação, prazo de 

validade, nº de lote e registro da 
ANVISA. 

                                               LOTE 18           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30 UND 

Dreno torácico n° 22. Radiopaco, 
multiperfurado, confeccionado em PVC, 
com conector de ligação, apirogênico, 

atóxico, esterilizado em óxido de etileno. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

 GC MÉDICA, 
BIOKT ou de 

melhor qualidade  
      R$ 166,00 

      LOTE 19           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 20000 UND 

Equipo macrogotas. Equipo macrogotas 
com injetor lateral. Ponta perfurante 

adaptável, contendo protetor. Câmara 
de gotejamento rígida e transparente. 
Tubo flexível e transparente em PVC. 
Regulador de luxo clamp, rolete para 

controle de fluxo com segurança. 
Conector luer macho universal, com 
protetor. Embalado individualmente, 

estéril, apirogênico. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

 DESCARPACK, B 
BRAUN ou de 

melhor qualidade 
      

R$ 
25.200,00 

      LOTE 20           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 300 UND 

Equipo microgotas. Equipo microgotas 
com injetor lateral. Características: 

ponta perfurante adaptável contendo 
protetor; câmara de gotejamento rígida 

e transparente; tubo flexível e 
transparente em PVC; regulador de 

fluxo; clamp rolete para controle de fluxo 
com segurança; conector luer macho 

universal com protetor; embalado 
individualmente; estéril, apirogênico. 

Embalagem contendo dados de 
identificação do produto, procedência, 

EMBRAMED, B. 
BRAUN ou de 

melhor qualidade 
      R$ 836,00 
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tipo de esterilização, responsável 
técnico, data de fabricação, prazo de 

validade, nº de lote e registro da 
ANVISA. 

      LOTE 21           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 1500 UND 

Equipo Dieta. Equipo para nutrição 
enteral. Atóxico, estéril e apirogênico. 
Esterilizado por radiação gama. Ponta 
perfurante com protetor, adaptável em 
qualquer tipo de frasco/ampola. Tubo 
flexível em PVC, regulador de fluxo 
clamp e rolete para controle de fluxo 

com segurança.  Embalado 
individualmente, câmara de gotejamento 

flexível e transparente (que permita o 
monitoramento do fluxo da alimentação 

a ser administrada). Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

MEDSONDA, 
DESCARPACK, 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade   

      R$ 2.085,00 

                                               LOTE 22           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 300 UND 

Equipo bureta com filtro. Equipo para 
transfusão de sangue com câmara 

graduada para administração e controle 
de infusão de sangue. Características 

gerais: lanceta perfurante para conexão 
à bolsa de fluídos; câmara graduada de 

150ml com filtro de 180 micra; de 
acordo com a norma NBR ISO 1135-4; 
câmara flexível para visualização do 

gotejamento; pinça rolete para controle 
do gotejamento; microgotas (60 gotas = 

1 ml); tubo extensor PVC cristal; 
conexão ponta luer lock. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

EMBRAMED, B. 
BRAUN  ou de 
melhor qualidade  

      R$ 2.869,00 

                                               LOTE 23           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 400 UND 

Equipo sangue. Equipo para transfusão 
de sangue e hemocomponentes. Com 

câmara dupla flexível, a primeira dotada 
de filtro e a segunda para visualização e 

 EMBRAMED, 
SOLIDOR  ou de 
melhor qualidade 

      R$ 2.197,33 
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controle de gotejamento, filtro para 
hemoderivados, conexão luer lock 

reversível para dispositivo de acesso 
venoso, pinça rolete com excelente 

controle e manutenção de gotejamento, 
extensão em PVC, perfurador para 

conexão com bolsas de sangue. 
Atóxico, apirogênico, estéril em radiação 

ionizada, embalado individualmente, 
descartável. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

      LOTE 24           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 10000 UND 

Equipo multivias 2 vias - adulto. Equipo 
para multiplicar o acesso venoso, com 
clamp de fechamento rápido em todas 

as vias, luer lock, conectores valvulados 
para sistema fechado, injetor lateral com 

plataforma de proteção e corta-fluxo. 
Injetor lateral valvulado, estéril, atóxico, 
apirogênico, descartável. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade   

      
R$ 

17.550,00 

                                               LOTE 25           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 2000 UND 

Equipo multivias 2 vias - neonatal. 
Equipo para multiplicar o acesso 

venoso, com clamp de fechamento 
rápido em todas as vias, luer lock, 

conectores valvulados para sistema 
fechado, injetor lateral com plataforma 
de proteção e corta-fluxo. Injetor lateral 
valvulado, estéril, atóxico, apirogênico, 

descartável. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

EMBRAMED, B. 
BRAUN ou de 

melhor qualidade   
      R$ 4.969,67 

      LOTE 26           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 
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1 100 UND 

Sonda foley 2 vias, nº (FR) 08, volume 
(CC)3-5. Confeccionada em látex, 

siliconizada, descartável, embalada 
individualmente, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

RUSCH ou melhor 
qualidade   

      R$ 1.160,97 

                                               LOTE 27           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Sonda foley 2 vias, nº (FR) 10, volume 
(CC)3-5. Confeccionada em látex, 

siliconizada, descartável, embalada 
individualmente, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

RUSCH ou melhor 
qualidade    

      R$ 1.387,67 

      LOTE 28           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda foley 2 vias, nº (FR) 12, volume 
(CC)30. Confeccionada em látex, 

siliconizada, descartável, embalada 
individualmente, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

RUSCH ou melhor 
qualidade    

      R$ 1.426,67 

                                               LOTE 29           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 3000 UND 

Sonda foley 2 vias, nº (FR) 14, volume 
(CC)30. Confeccionada em látex, 

siliconizada, descartável, embalada 
individualmente, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

RUSCH ou melhor 
qualidade    

      
R$ 

21.400,00 

      LOTE 30           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 
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1 200 UND 

Sonda foley 2 vias nº (FR) 16, volume 
(CC)5-10. Confeccionada em látex, 
siliconizada, descartável, embalada 
individualmente, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

RUSCH ou melhor 
qualidade    

      R$ 1.528,00 

                                               LOTE 31           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda foley 2 vias, nº (FR) 18, volume 
(CC)30. Confeccionada em látex, 

siliconizada, descartável, embalada 
individualmente, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

RUSCH ou melhor 
qualidade    

      R$ 1.434,67 

      LOTE 32           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda foley em silicone, modelo 2 vias, 
nº 06 (infantil) com balão de 03CC. 

Composição; 100% silicone. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

WELL LEAD, GMI, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade  
      R$ 1.625,33 

                                               LOTE 33           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda foley em silicone, modelo 2 vias, 
nº 08 (infantil) com balão de 03CC. 

Composição; 100% silicone. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

 WELL LEAD, GMI, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade  
      R$ 2.722,00 

      LOTE 34           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 
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1 50 UND 

Sonda foley 3 vias em látex com balão 
nº 16. Tam.: 3 Way 16FR CH. 30ml. 

Esterilizada por óxido de etileno, 
atóxica, apirogênica, descartável. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

 WELL LEAD, GMI, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade  
      R$ 1.072,50 

                                               LOTE 35           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 50 UND 

Sonda foley 3 vias em látex com balão 
nº 18. Tam.: 3 Way 18FR CH. 30ml. 

Esterilizada por óxido de etileno, 
atóxica, apirogênica, descartável. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

 RUSCH ou de 
melhor qualidade  

      R$ 1.072,75 

      LOTE 36           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 50 UND 

Sonda foley 3 vias em látex com balão 
nº 20. Tam.: 3 Way 20FR CH. 30ml. 

Esterilizada por óxido de etileno, 
atóxica, apirogênica, descartável. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

RUSCH ou de 
melhor qualidade   

      R$ 1.072,75 

                                               LOTE 37           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 400 UND 

Sonda nasogástrica longa n° 06. 
Confeccionada em PVC atóxico, 

siliconizada, flexível e com orifícios. 
Dotada de conector adaptável a 
seringas, com tampa para evitar 

refluxos, estéril. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

MEDSONDA, 
MARKMED, 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade  

      R$ 162,67 

      LOTE 38           
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ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 400 UND 

Sonda nasogástrica longa n° 08. 
Confeccionada em PVC atóxico, 

siliconizada, flexível e com orifícios. 
Dotada de conector adaptável a 
seringas, com tampa para evitar 

refluxos, estéril. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

MEDSONDA, 
MARKMED, 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade   

      R$ 180,27 

                                               LOTE 39           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda nasogástrica longa n° 10. 
Confeccionada em PVC atóxico, 

siliconizada, flexível e com orifícios. 
Dotada de conector adaptável a 
seringas, com tampa para evitar 

refluxos, estéril. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

MEDSONDA, 
MARKMED, 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade   

      R$ 126,00 

                                               LOTE 40           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda nasogástrica longa n° 12. 
Confeccionada em PVC atóxico, 

siliconizada, flexível e com orifícios. 
Dotada de conector adaptável a 
seringas, com tampa para evitar 

refluxos, estéril. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

MEDSONDA, 
MARKMED, 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade   

      R$ 110,67 

                                               LOTE 41           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda nasogástrica longa n° 14. 
Confeccionada em PVC atóxico, 

siliconizada, flexível e com orifícios. 
Dotada de conector adaptável a 
seringas, com tampa para evitar 

 MEDSONDA, 
MARKMED, 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade  

      R$ 134,67 
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refluxos, estéril. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

                                               LOTE 42           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda nasogástrica longa n° 16. 
Confeccionada em PVC atóxico, 

siliconizada, flexível e com orifícios. 
Dotada de conector adaptável a 
seringas, com tampa para evitar 

refluxos, estéril. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 MEDSONDA, 
MARKMED, 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade  

      R$ 156,67 

                                               LOTE 43           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda nasogástrica longa n° 18. 
Confeccionada em PVC atóxico, 

siliconizada, flexível e com orifícios. 
Dotada de conector adaptável a 
seringas, com tampa para evitar 

refluxos, estéril. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

MEDSONDA, 
MARKMED, 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade   

      R$ 160,67 

                                               LOTE 44           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda nasogástrica longa n° 20. 
Confeccionada em PVC atóxico, 

siliconizada, flexível e com orifícios. 
Dotada de conector adaptável a 
seringas, com tampa para evitar 

refluxos, estéril. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

MEDSONDA, 
MARKMED, 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade   

      R$ 162,67 

                                               LOTE 45           
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ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda nasogástrica longa n° 22. 
Confeccionada em PVC atóxico, 

siliconizada, flexível e com orifícios. 
Dotada de conector adaptável a 
seringas, com tampa para evitar 

refluxos, estéril. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

MEDSONDA, 
MARKMED, 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade   

      R$ 218,00 

                                               LOTE 46           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda de alimentação enteral com fio 
guia nº 06. Dispositivo para acessar o 

estômago ou o duodeno com a 
finalidade de oferecer suporte 

nutricional e medicações a pacientes 
que têm trato gastrointestinal 

funcionante, mas não conseguem 
manter ingestão oral adequada. 

Características gerais: tubo da sonda 
em poliuretano radiopaco com escala e 
graduação; estéril; dupla entrada em Y, 

permitindo acesso separado para 
nutrição ou medicação com tampas; fio 
guia em aço inox pré-lubrificado com 

resistência e flexibilidade adequada ao 
manuseio e de fácil introdução e 

retirada. Embalagem contendo dados 
de identificação do produto, 

procedência, tipo de esterilização, 
responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

SOLUMED, 
FREKA ou de 

melhor qualidade   
      R$ 3.946,67 

                                               LOTE 47           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Sonda de alimentação enteral com fio 
guia nº 08. Dispositivo para acessar o 

estômago ou o duodeno com a 
finalidade de oferecer suporte 

nutricional e medicações a pacientes 
que têm trato gastrointestinal 

funcionante, mas não conseguem 
manter ingestão oral adequada. 

Características gerais: tubo da sonda 
em poliuretano radiopaco com escala e 
graduação; estéril; dupla entrada em Y, 

permitindo acesso separado para 

 SOLUMED, 
FREKA ou de 

melhor qualidade   
      R$ 1.840,00 
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nutrição ou medicação com tampas; fio 
guia em aço inox pré-lubrificado com 

resistência e flexibilidade adequada ao 
manuseio e de fácil introdução e 

retirada. Embalagem contendo dados 
de identificação do produto, 

procedência, tipo de esterilização, 
responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

                                               LOTE 48           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 80 UND 

Sonda de alimentação enteral com fio 
guia nº 10. Dispositivo para acessar o 

estômago ou o duodeno com a 
finalidade de oferecer suporte 

nutricional e medicações a pacientes 
que têm trato gastrointestinal 

funcionante, mas não conseguem 
manter ingestão oral adequada. 

Características gerais: tubo da sonda 
em poliuretano radiopaco com escala e 
graduação; estéril; dupla entrada em Y, 

permitindo acesso separado para 
nutrição ou medicação com tampas; fio 
guia em aço inox pré-lubrificado com 

resistência e flexibilidade adequada ao 
manuseio e de fácil introdução e 

retirada. Embalagem contendo dados 
de identificação do produto, 

procedência, tipo de esterilização, 
responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 SOLUMED, 
FREKA ou de 

melhor qualidade   
      R$ 1.456,00 

                                               LOTE 49           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 80 UND 

Sonda de alimentação enteral com fio 
guia nº 12. Dispositivo para acessar o 

estômago ou o duodeno com a 
finalidade de oferecer suporte 

nutricional e medicações a pacientes 
que têm trato gastrointestinal 

funcionante, mas não conseguem 
manter ingestão oral adequada. 

Características gerais: tubo da sonda 
em poliuretano radiopaco com escala e 
graduação; estéril; dupla entrada em Y, 

permitindo acesso separado para 
nutrição ou medicação com tampas; fio 
guia em aço inox pré-lubrificado com 

resistência e flexibilidade adequada ao 
manuseio e de fácil introdução e 

retirada. Embalagem contendo dados 

 SOLUMED, 
FREKA ou de 

melhor qualidade   
      R$ 1.487,20 
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de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

                                               LOTE 50           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 2000 UND 

Sonda aspiração suga com válvula n° 
04. Confeccionada em PVC atóxico, 
siliconizada, flexível e com orifícios. 

Dotada de conector adaptável a válvula, 
com válvula, estéril, apirogênica. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

 EMBRAMED ou 
de melhor 
qualidade 

      R$ 1.861,05 

                                               LOTE 51           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 15000 UND 

Sonda aspiração suga com válvula n° 
06. Confeccionada em PVC atóxico, 
siliconizada, flexível e com orifícios. 

Dotada de conector adaptável a válvula, 
com válvula, estéril, apirogênica. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

 EMBRAMED ou 
de melhor 
qualidade 

      
R$ 

24.800,00 

                                               LOTE 52           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 10000 UND 

Sonda aspiração suga com válvula n° 
08. Confeccionada em PVC atóxico, 
siliconizada, flexível e com orifícios. 

Dotada de conector adaptável a válvula, 
com válvula, estéril, apirogênica. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade  

      
R$ 

16.433,33 
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tipo de esterilização, responsável 
técnico, data de fabricação, prazo de 

validade, nº de lote e registro da 
ANVISA. 

                                               LOTE 53           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 2000 UND 

Sonda aspiração suga com válvula n° 
10. Confeccionada em PVC atóxico, 
siliconizada, flexível e com orifícios. 

Dotada de conector adaptável a válvula, 
com válvula, estéril, apirogênica. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade  

      R$ 3.853,33 

                                               LOTE 54           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 600 UND 

Sonda aspiração suga com válvula n° 
12. Confeccionada em PVC atóxico, 
siliconizada, flexível e com orifícios. 

Dotada de conector adaptável a válvula, 
com válvula, estéril, apirogênica. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

EMBRAMED ou de 
melhor qualidade  

      R$ 1.114,00 

                                               LOTE 55           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 600 UND 

Sonda aspiração suga com válvula n° 
14. Confeccionada em PVC atóxico, 
siliconizada, flexível e com orifícios. 

Dotada de conector adaptável a válvula, 
com válvula, estéril, apirogênica. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

 EMBRAMED ou 
de melhor 
qualidade 

      R$ 820,00 

      LOTE 56           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 
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MESES ESTIMADA 

1 500 UND 

Sonda aspiração suga com válvula n° 
16. Confeccionada em PVC atóxico, 
siliconizada, flexível e com orifícios. 

Dotada de conector adaptável a válvula, 
com válvula, estéril, apirogênica. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

 EMBRAMED ou 
de melhor 
qualidade 

      R$ 788,17 

                                               LOTE 57           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 1000 UND 

Sonda uretral n° 04. Confeccionada em 
PVC atóxico, siliconizada, flexível e com 
orifícios. Dotada de conector adaptável, 

com tampa, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

 MEDSONDA, 
EMBRAMED ou de 
melhor qualidade 

      R$ 653,33 

      LOTE 58           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 3000 UND 

Sonda uretral n° 06. Confeccionada em 
PVC atóxico, siliconizada, flexível e com 
orifícios. Dotada de conector adaptável, 

com tampa, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

MEDSONDA, 
EMBRAMED ou de 
melhor qualidade  

      R$ 2.243,33 

                                               LOTE 59           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 2000 UND 

Sonda uretral n° 08. Confeccionada em 
PVC atóxico, siliconizada, flexível e com 
orifícios. Dotada de conector adaptável, 

com tampa, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

 MEDSONDA, 
EMBRAMED ou de 
melhor qualidade 

      R$ 1.696,22 

      LOTE 60           
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ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 300 UND 

Sonda uretral n° 10. Confeccionada em 
PVC atóxico, siliconizada, flexível e com 
orifícios. Dotada de conector adaptável, 

com tampa, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

MEDSONDA, 
EMBRAMED ou de 
melhor qualidade  

      R$ 214,50 

                                           
  

LOTE 61 
    

  

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Sonda uretral n° 12. Confeccionada em 
PVC atóxico, siliconizada, flexível e com 
orifícios. Dotada de conector adaptável, 

com tampa, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

 MEDSONDA, 
EMBRAMED ou de 
melhor qualidade 

      R$ 186,60 

                                               LOTE 62           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

  200 UND 

Sonda uretral n° 14. Confeccionada em 
PVC atóxico, siliconizada, flexível e com 
orifícios. Dotada de conector adaptável, 

com tampa, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

MEDSONDA, 
EMBRAMED ou de 
melhor qualidade 

      R$ 236,30 

      LOTE 63           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 150 UND 

Sonda uretral n° 16. Confeccionada em 
PVC atóxico, siliconizada, flexível e com 
orifícios. Dotada de conector adaptável, 

com tampa, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

MEDSONDA, 
EMBRAMED ou de 
melhor qualidade  

      R$ 193,43 

      LOTE 64           
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ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 150 UND 

Sonda uretral n° 18. Confeccionada em 
PVC atóxico, siliconizada, flexível e com 
orifícios. Dotada de conector adaptável, 

com tampa, estéril. Embalagem 
contendo dados de identificação do 

produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

MEDSONDA, 
EMBRAMED ou de 
melhor qualidade  

      R$ 215,05 

                                               LOTE 65           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
2,5. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

SOLIDOR, RUSCH 
ou de melhor 
qualidade   

      R$ 1.678,67 

                                               LOTE 66           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
3,0. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

 SOLIDOR, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade   
      R$ 616,67 
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luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

                                               LOTE 67           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
3,5. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 SOLIDOR, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade   
      R$ 553,00 

                                               LOTE 68           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
4,0. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 SOLIDOR, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade   
      R$ 567,67 



 
 

 
Rua Carlos Gomes nº 1.610 – Centro – Araraquara-SP – CEP: 14.801-340 – Fone: 3305-1530 Fl 22 

comprasfungota@araraquara.sp.gov.br 

                                               LOTE 69           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
4,5. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 SOLIDOR, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade   
      R$ 619,67 

                                               LOTE 70           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
5,0. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 SOLIDOR, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade   
      R$ 872,67 

                                               LOTE 71           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 
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1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
5,5. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 SOLIDOR, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade   
      R$ 902,67 

                                               LOTE 72           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
6,0. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

SOLIDOR, RUSCH 
ou de melhor 
qualidade    

      R$ 942,00 

                                               LOTE 73           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
6,5. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 

SOLIDOR, RUSCH 
ou de melhor 
qualidade    

      R$ 942,00 
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identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua 

extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

                                               LOTE 74           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
7,0. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

SOLIDOR, RUSCH 
ou de melhor 
qualidade    

      R$ 942,00 

                                               LOTE 75           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
7,5. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 

SOLIDOR, RUSCH 
ou de melhor 
qualidade    

      R$ 942,00 
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prazo de validade, nº de lote e registro 
da ANVISA. 

                                               LOTE 76           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
8,0. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

SOLIDOR, RUSCH 
ou de melhor 
qualidade    

      R$ 822,00 

                                               LOTE 77           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
8,5. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

SOLIDOR, RUSCH 
ou de melhor 
qualidade    

      R$ 937,37 

                                               LOTE 78           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 
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1 100 UND 

Tubo endotraqueal com manguito nº 
9,0. Sonda ou cânula endotraqueal, com 
balão, em PVC atóxico, com curvatura, 

translúcida e radiopaca. Tubo com 
parede fina e delgada, possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas, balão 

piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal 
para o encaixe da seringa. Tubo com 
identificação do tamanho e graduação 

de 2 em 2 cm impressos em sua 
extensão. Válvula de segurança em 
PVC atóxico, com conexão universal 

luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

SOLIDOR, RUSCH 
ou de melhor 
qualidade    

      R$ 822,00 

                                               LOTE 79           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Tubo endotraqueal sem manguito nº 
2,0. Sonda ou cânula endotraqueal em 
PVC atóxico, com curvatura, translúcida 
e radiopaca. Tubo com parede fina e 
delgada, possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, transparente, com 
conector universal para o encaixe da 
seringa. Tubo com identificação do 
tamanho e graduação de 2 em 2 cm 
impressa em sua extensão. Válvula de 
segurança em PVC atóxico, com 
conexão universal luer em sua 
extremidade distal, de fácil adaptação, 
estéril em óxido de etileno. Embalagem 
contendo dados de identificação do 
produto, procedência, tipo de 
esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 
lote e registro da ANVISA. 

 SOLIDOR, 
RUSCH ou de 
melhor qualidade   

      R$ 600,67 

                                               LOTE 80           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Tubo endotraqueal sem manguito nº 
2,5. Sonda ou cânula endotraqueal em 
PVC atóxico, com curvatura, translúcida 

e radiopaca. Tubo com parede fina e 
delgada, possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, transparente, com 
conector universal para o encaixe da 
seringa. Tubo com identificação do 
tamanho e graduação de 2 em 2 cm 

impressa em sua extensão. Válvula de 

 SOLIDOR, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade   
      R$ 624,00 
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segurança em PVC atóxico, com 
conexão universal luer em sua 

extremidade distal, de fácil adaptação, 
estéril em óxido de etileno. Embalagem 

contendo dados de identificação do 
produto, procedência, tipo de 

esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

                                               LOTE 81           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 400 UND 

Tubo endotraqueal sem manguito nº 
3,0. Sonda ou cânula endotraqueal em 
PVC atóxico, com curvatura, translúcida 

e radiopaca. Tubo com parede fina e 
delgada, possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, transparente, com 
conector universal para o encaixe da 
seringa. Tubo com identificação do 
tamanho e graduação de 2 em 2 cm 

impressa em sua extensão. Válvula de 
segurança em PVC atóxico, com 
conexão universal luer em sua 

extremidade distal, de fácil adaptação, 
estéril em óxido de etileno. Embalagem 

contendo dados de identificação do 
produto, procedência, tipo de 

esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

SOLIDOR, RUSCH 
ou de melhor 
qualidade    

      R$ 1.266,67 

                                               LOTE 82           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 400 UND 

Tubo endotraqueal sem manguito nº 
3,5. Sonda ou cânula endotraqueal em 
PVC atóxico, com curvatura, translúcida 

e radiopaca. Tubo com parede fina e 
delgada, possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, transparente, com 
conector universal para o encaixe da 
seringa. Tubo com identificação do 
tamanho e graduação de 2 em 2 cm 

impressa em sua extensão. Válvula de 
segurança em PVC atóxico, com 
conexão universal luer em sua 

extremidade distal, de fácil adaptação, 
estéril em óxido de etileno. Embalagem 

contendo dados de identificação do 
produto, procedência, tipo de 

esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

SOLIDOR, RUSCH 
ou de melhor 
qualidade    

      R$ 1.249,33 

                                               LOTE 83           
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ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 150 UND 

Tubo endotraqueal sem manguito nº 
4,0. Sonda ou cânula endotraqueal em 
PVC atóxico, com curvatura, translúcida 

e radiopaca. Tubo com parede fina e 
delgada, possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, transparente, com 
conector universal para o encaixe da 
seringa. Tubo com identificação do 
tamanho e graduação de 2 em 2 cm 

impressa em sua extensão. Válvula de 
segurança em PVC atóxico, com 
conexão universal luer em sua 

extremidade distal, de fácil adaptação, 
estéril em óxido de etileno. Embalagem 

contendo dados de identificação do 
produto, procedência, tipo de 

esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

 SOLIDOR, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade   
      R$ 474,50 

                                               LOTE 84           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 150 UND 

Tubo endotraqueal sem manguito nº 
4,5. Sonda ou cânula endotraqueal em 
PVC atóxico, com curvatura, translúcida 

e radiopaca. Tubo com parede fina e 
delgada, possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, transparente, com 
conector universal para o encaixe da 
seringa. Tubo com identificação do 
tamanho e graduação de 2 em 2 cm 

impressa em sua extensão. Válvula de 
segurança em PVC atóxico, com 
conexão universal luer em sua 

extremidade distal, de fácil adaptação, 
estéril em óxido de etileno. Embalagem 

contendo dados de identificação do 
produto, procedência, tipo de 

esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

 SOLIDOR, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade   
      R$ 473,50 

                                               LOTE 85           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 100 UND 

Tubo endotraqueal sem manguito nº 
5,0. Sonda ou cânula endotraqueal em 
PVC atóxico, com curvatura, translúcida 

e radiopaca. Tubo com parede fina e 
delgada, possibilitando a passagem de 
sondas aspirativas, transparente, com 
conector universal para o encaixe da 
seringa. Tubo com identificação do 

 SOLIDOR, 
RUSCH ou de 

melhor qualidade   
      R$ 319,33 
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tamanho e graduação de 2 em 2 cm 
impressa em sua extensão. Válvula de 

segurança em PVC atóxico, com 
conexão universal luer em sua 

extremidade distal, de fácil adaptação, 
estéril em óxido de etileno. Embalagem 

contendo dados de identificação do 
produto, procedência, tipo de 

esterilização, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

                                               LOTE 86           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 150 UND 

Filtro HME. Filtro para ventilação 
mecânica, transporte ou de 

procedimentos anestésicos que 
proporciona troca de calor e unidade 

adequada ao paciente, filtração 
eletrostática, eficiência de filtragem 
bacteriana de 99,99%, eficiência de 
filtragem viral 99,99%, eficiência de 
umidificação de 3,18mg a 500ml de 

volume corrente, resistência de 2,02cm 
de H2O a 30l/m - 5,19cm de H2O a 

60l/m - 9,37cm de H2O a 90l/m, 
conexão circuito de 22mm (fêmea) e 
15mm (macho), conexão paciente de 

22mm (macho) e 15mm (fêmea), 
entrada para capnografia fêmea luer 

lock, volume de corrente de 150 a 
1.500ml, espaço morto de 33ml, peso 
de 26g, ausente de látex, traquéia c/ 

conexão de 22mm (fêmea), descartável. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 
validade, nº de lote e registro da 

ANVISA. 

 DAR 
(CONVIDIEN) ou 

de melhor 
qualidade  

      R$ 2.323,00 

                                               LOTE 87           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 20 UND 

Filtro para remoção de leucócitos de 
concentrados de hemácias. Eficiência 
de 4 log., modelo para uso na beira de 
leito, com pré filtro, estéril na passagem 

de fluidos, embalagem unitária. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
tipo de esterilização, responsável 

técnico, data de fabricação, prazo de 

 FRESENIUS        R$ 1.900,00 



 
 

 
Rua Carlos Gomes nº 1.610 – Centro – Araraquara-SP – CEP: 14.801-340 – Fone: 3305-1530 Fl 30 

comprasfungota@araraquara.sp.gov.br 

validade, nº de lote e registro da 
ANVISA. 

                                               LOTE 88           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 150 UND 

Filtro e umidificador respiratório. Filtro 
antibacteriano/viral 99,99% para 

sistemas de ventilação, uso neonatal e 
pediátrico, eletrostático, hidrofóbico e 

higroscópico, estéril em óxido de 
etileno, volume corrente de 30 a 100ml, 

espaço morto de 10ml, 9g, filtro de 
conexão capnográfico, livre de látex, 
embalado unitariamente, descartável, 
não perecível. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 

procedência, responsável técnico, data 
de fabricação, prazo de validade, nº de 

lote e registro da ANVISA. 

DAR (CONVIDIEN) 
ou de melhor 
qualidade   

      R$ 955,50 

                                               LOTE 89           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 200 UND 

Filtro HME e umidificador respiratório 
com conector mount. Filtro 

antibacteriano/viral 99,99% para 
sistemas de ventilação, uso neonatal e 
pediátrico, eletrostático, hidrofóbico e 

higroscópico, estéril em óxido de 
etileno, volume corrente de 75 a 300ml, 

espaço morto (com traqueinha ou 
espaço morto) de 31ml, 21g, filtro de 
conexão capnográfico, livre de látex, 
embalado unitariamente, descartável, 

não perecível. Acompanha tubo 
extensor flexível reto (traqueia). 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, procedência, 
responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

GS, DAR 
(CONVIDIEN) ou 
de melhor 
qualidade  

      R$ 2.780,00 

                                               LOTE 90           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 40 UND 

Sonda tipo malecot n° 10. 
Confeccionada em látex e silicone, 

estéril em raio gama, flexível, 
descartável. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 RUSCH ou de 
melhor qualidade  

      R$ 2.028,00 
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                                               LOTE 91           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 40 UND 

Sonda tipo malecot n° 12. 
Confeccionada em látex e silicone, 

estéril em raio gama, flexível, 
descartável. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 RUSCH ou de 
melhor qualidade 

      R$ 2.028,00 

                                               LOTE 92           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 40 UND 

Sonda tipo malecot n° 14. 
Confeccionada em látex e silicone, 

estéril em raio gama, flexível, 
descartável. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 RUSCH ou de 
melhor qualidade 

      R$ 2.028,00 

                                               LOTE 93           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 40 UND 

Sonda tipo malecot n° 16. 
Confeccionada em látex e silicone, 

estéril em raio gama, flexível, 
descartável. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 RUSCH ou de 
melhor qualidade 

      R$ 2.028,00 

                                               LOTE 94           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 40 UND 

Sonda tipo malecot n° 18. 
Confeccionada em látex e silicone, 

estéril em raio gama, flexível, 
descartável. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 RUSCH ou de 
melhor qualidade 

      R$ 2.028,00 
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                                               LOTE 95           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 40 UND 

Sonda tipo malecot n° 20. 
Confeccionada em látex e silicone, 

estéril em raio gama, flexível, 
descartável. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 RUSCH ou de 
melhor qualidade 

      R$ 2.028,00 

                                               LOTE 96           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 40 UND 

Sonda tipo malecot n° 22. 
Confeccionada em látex e silicone, 

estéril em raio gama, flexível, 
descartável. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 RUSCH ou de 
melhor qualidade 

      R$ 2.028,00 

                                               LOTE 97           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 40 UND 

Sonda tipo malecot n° 24. 
Confeccionada em látex e silicone, 

estéril em raio gama, flexível, 
descartável. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 RUSCH ou de 
melhor qualidade 

      R$ 2.028,00 

                                               LOTE 98           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 40 UND 

Sonda tipo malecot n° 26. 
Confeccionada em látex e silicone, 

estéril em raio gama, flexível, 
descartável. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico, data de fabricação, 
prazo de validade, nº de lote e registro 

da ANVISA. 

 RUSCH ou de 
melhor qualidade 

      R$ 2.028,00 
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                                               LOTE 99           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 30000 UND 

Tampa vedante estéril luer slip. Indicada 
principalmente para vedação de equipos 
e seringas. Atóxica, apirogênica, estéril 
a óxido de etileno, uso único, embalada 
unitariamente. Composição: polietileno 
e ABS. Embalagem contendo dados de 
identificação do produto, procedência, 

tipo de esterilização, responsável 
técnico, data de fabricação, prazo de 

validade, nº de lote e registro da 
ANVISA. 

 BD, EMBRAMED, 
WILTEX ou de 

melhor qualidade  
      R$ 7.300,00 

                                               LOTE 100           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

1 4000 UND 

Dispositivo para transferência de 
soluções. Dispositivo que permite 

acesso aos recipientes de soluções 
parenterais em sistema fechado, para 

irrigações, curativos e vários 
procedimentos com soluções estéreis. 

Confeccionado em PVC, com perfurador 
de dupla ponta, atóxico, apirogênico e 
estéril. Embalagem contendo dados de 
identificação do produto, procedência, 

tipo de esterilização, responsável 
técnico, data de fabricação, prazo de 

validade, nº de lote e registro da 
ANVISA. 

 EMBRAMED, 
FOYOMED, 
BIOTEC, B. 

BRAUN ou de 
melhor qualidade  

      R$ 7.586,67 

 
 

 
 

3. DOCUMENTAÇÃO ANVISA 

3. Somente para(s) empresa(s) licitante(s) detentor(as) da melhor oferta será exigido junto à proposta, a DECLARAÇÃO que a empresa 
tem os documentos citados abaixo: 
3.1. Comprovação da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através de cópia autenticada do 
registro ou da isenção ou de notificação ou cadastramento; ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário.
 3.1.1. Para a comprovação da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; também serão 
aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela comissão 
de julgamento de licitação. 
 3.1.2. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, 
acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na 
desclassificação do item cotado. 
 
3.2.  Prospecto/descritivo com detalhamento do produto ofertado.  
 
3.3. Para as marcas usadas como referência não será solicitado amostra pelo fato de já serem utilizadas e aprovadas em processos 
licitatórios anteriores na Fundação.  
 

4. AMOSTRAS 
4.1. Não será exigida amostra para as marcas apresentadas como referência pelo fato de já serem utilizadas e, aprovadas em processos 
licitatórios anteriores na Fundação.  
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4.2. Será exigido do licitante detentor da melhor oferta, que apresente 01 (uma) amostra do item arrematado cujas marcas sejam 
diferentes das apresentadas como referência para serem analisados pela DIRETORIA TÉCNICA HOSPITALAR. As amostras dos 
materiais deverão ser apresentadas, no prazo máximo de 3 dias úteis, sob pena de desclassificação da proposta para a verificação da 
compatibilidade com as especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta. 

4.3.  As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos/descritivos e manuais, 
se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, 
quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo. 

4.4. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados, desmontados ou 
instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários. 

 4.4.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e 
fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 4.4.2. Será considerada aprovada a amostra que após analisadas atendam às questões de qualidade, funcionalidade, 
compatibilidade, dimensões do material, dimensões do produto, embalagem. 
 
5. DA EMISSÃO DO PEDIDO 
5.1. Será emitido pela Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – Fungota, o documento Ordem de Fornecimento/Empenho, 
e serão enviados para o e-mail fornecido pela a empresa vencedora do produto solicitado, ou entregue em mãos ao representante legal da 
empresa. 

 
6- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
6.1. Prazo de Fornecimento: A Contratada se obriga a entregar os produtos, objetos do presente certame, pelo período de 12 (doze) meses 
mediante solicitações da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – Fungota. 
 
6.2. A entrega do objeto desta aquisição deve ser feita em até 10 (dez) dias úteis do recebimento da Autorização de Fornecimento/Empenho, 
no setor de Almoxarifado da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves Vovó Mocinha – Fungota, situada à Rua Carlos Gomes, 1610, bairro 
Centro, Araraquara/SP, CEP: 14801-340. Horário de Recebimento: 08:30h às 16:30h, acompanhado da Nota Fiscal. 
 
6.3. A Contratada se obriga a entregar os produtos, objetos do presente certame, na quantidade solicitada pela Fundação Municipal Irene 
Siqueira Alves – Vovó Mocinha – Fungota, independentemente de fracionamento de caixas fechadas dos produtos. 
 
6.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos mobiliários. 
 
6.5. A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha - Fungota não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
 
6.6. A falta do produto não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento 
objeto deste Termo de Referência, e não eximirá a fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições estabelecidas. 
 
7 - DA FORMA DE PAGAMENTO  
7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos devidamente atestado pelo Almoxarifado da Fundação. 
7.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento será contado da data do seu 
retorno devidamente regularizada.  
7.3. O pagamento será feito pelo Setor Financeiro da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha - FUNGOTA, por ordem 
bancária.  
 
 
 

_____________________________________ 
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