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                                                                               ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
Registro de preços para eventual e futura aquisição de Material Hospitalar - Agulha, Cateter e Seringa, de forma fracionada, para atender a 
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – FUNGOTA por um período de 12 (doze) meses. 
 
2. PROPOSTA DE PREÇOS 
2.1. Será aceito valor unitário com até 4 (quatro) casas decimais. Para cada produto ofertado deve ser cotada apenas uma marca. 
2.2.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. 
 

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA 

      LOTE 01           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 600 UND 

Agulha para injeção de anestésico 
raquidiana nº 25G x 3 1/2". Agulha 

com ponta tipo quincke, com design 
que proporciona velocidade no 

retorno do líquor e melhor fluxo do 
agente anestésico. Encaixe 
canhão/estilete que orienta 

posicionamento adequado do bisel e 
fix. 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  ou de melhor 
qualidade        R$ 7.428,00 

                                            LOTE 02       

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 1000 UND 

Agulha para injeção de anestésico 
raquidiana nº 26G x 3 1/2". Agulha 

com ponta tipo quincke, com design 
que proporciona velocidade no 

retorno do líquor e melhor fluxo do 
agente anestésico. Encaixe 
canhão/estilete que orienta 

posicionamento adequado do bisel e 
fix. 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 ou de melhor 
qualidade       R$ 11.540,00 

                                              LOTE 03           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 1500 UND 
Agulha para injeção de anestésico 
raquidiana nº 27G x 3 1/2". Agulha 

com ponta tipo quincke, com design 
que proporciona velocidade no 

BD  ou de melhor 
qualidade       R$ 21.805,00 
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retorno do líquor e melhor fluxo do 
agente anestésico. Encaixe 
canhão/estilete que orienta 

posicionamento adequado do bisel e 
fix. 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 04           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 50 UND 

Agulha técnica descartável para 
anestesia regional raquiana nº 22G x 
7IN (0,7 x 178mm). Com ponta tipo 

quincke, estéril, apirogênica, 
esterilizada em óxido de etileno, 

embalagem unitária, de uso único. 
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  ou de melhor 
qualidade       R$ 2.389,17 

                                              LOTE 05           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 50 UND 

Agulha técnica descartável para 
anestesia regional raquiana nº 27G x 
4 11/16". Com ponta tipo "ponta de 

lápis", estéril, apirogênica, 
esterilizada em óxido de etileno, 

embalagem unitária, de uso único. 
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  ou de melhor 
qualidade       R$ 1.069,75 

      LOTE 06           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 50 UND 

Agulha técnica descartável para 
anestesia regional peridural nº 16G x 

3 1/2" (1,65mm x 8,89cm). Com 
ponta tipo "touhy" (curva), com aleta, 
estéril, apirogênica, esterilizada em 

óxido de etileno, embalagem unitária, 
de uso único. 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  ou de melhor 
qualidade       R$ 1.635,67 
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      LOTE 07           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 50 UND 

Agulha técnica descartável para 
anestesia regional peridural nº 18G x 

3 1/2" (1,27mm x 8,89cm). Com 
ponta tipo "touhy" (curva), com aleta, 
estéril, apirogênica, esterilizada em 

óxido de etileno, embalagem unitária, 
de uso único. 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  ou de melhor 
qualidade       R$ 1.781,83 

                                              LOTE 08           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 50 UND 

Agulha raqui spinal ponta lanceta 
(quincke) aço inox tamanho 22G x 

38mm (infantil). Descartável, estéril a 
óxido etileno, uso único. 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 ou de melhor 
qualidade       R$ 762,50 

      LOTE 09           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 50 UND 

Bisturi descartável nº 22 com cabo. 
Bisturi descartável constituído de 

lâmina em aço inox, cabo de PVC, 
atóxico, estéril, apirogênico, uso 
único, embalado 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. 

Sterilance, 
Index ou de 

melhor qualidade 
      R$ 146,50 

      LOTE 10           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 200 UND 

Cateter intravenoso n° 14G x 1.75" 
(2.1x45mm - 330mL/min). Cateter 

intravenoso de segurança para 
terapia intravenosa periférica com 

dispositivo de segurança segundo a 

BD ou de melhor 
qualidade       R$ 1.264,00 
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legislação vigente. Radiopaco, estéril 
e apirogênico. Esterilizado por óxido 
de etileno. Embalagem unitária, uso 
único. 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 11           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 200 UND 

Cateter intravenoso n° 16G x 1.16" 
(1.7x30mm - 220mL/min). Cateter 

intravenoso de segurança para 
terapia intravenosa periférica com 

dispositivo de segurança segundo a 
legislação vigente. Radiopaco, estéril 
e apirogênico. Esterilizado por óxido 
de etileno. Embalagem unitária, uso 
único. 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 ou de melhor 
qualidade       R$ 983,33 

      LOTE 12           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 12000 UND 

Cateter intravenoso n° 18G x 1.16" 
(1.3x30mm - 105mL/min). Cateter 

intravenoso de segurança para 
terapia intravenosa periférica com 

dispositivo de segurança segundo a 
legislação vigente. Radiopaco, estéril 
e apirogênico. Esterilizado por óxido 
de etileno. Embalagem unitária, uso 
único. 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 ou de melhor 
qualidade       R$ 42.184,00 

                                              LOTE 13           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 6000 UND 

Cateter intravenoso n° 20G x 1.00" 
(1.1x25mm - 65mL/min). Cateter 
intravenoso de segurança para 

terapia intravenosa periférica com 
dispositivo de segurança segundo a 
legislação vigente. Radiopaco, estéril 
e apirogênico. Esterilizado por óxido 
de etileno. Embalagem unitária, uso 
único. Embalagem contendo dados 

BD ou de melhor 
qualidade       R$ 25.849,20 
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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 14           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 6000 UND 

Cateter intravenoso n° 22G x 1.00" 
(0.9x25mm - 35mL/min). Cateter 
intravenoso de segurança para 

terapia intravenosa periférica com 
dispositivo de segurança segundo a 
legislação vigente. Radiopaco, estéril 
e apirogênico. Esterilizado por óxido 
de etileno. Embalagem unitária, uso 
único. 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 ou de melhor 
qualidade       R$ 15.300,00 

                                              LOTE 15           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 6000 UND 

Cateter intravenoso n° 24G x 0.56" 
(0.7x14mm - 20mL/min). Cateter 
intravenoso de segurança para 

terapia intravenosa periférica com 
dispositivo de segurança segundo a 
legislação vigente. Radiopaco, estéril 
e apirogênico. Esterilizado por óxido 
de etileno. Embalagem unitária, uso 
único. 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  ou de melhor 
qualidade       R$ 21.900,00 

                                              LOTE 16           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 3000 UND 

Cateter intravenoso n° 24G x 0.75" 
(0.7x19mm - 20mL/min). Cateter 
intravenoso de segurança para 

terapia intravenosa periférica com 
dispositivo de segurança segundo a 
legislação vigente. Radiopaco, estéril 
e apirogênico. Esterilizado por óxido 
de etileno. Embalagem unitária, uso 
único. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

responsável técnico,  data de 

 BD ou de melhor 
qualidade       R$ 10.360,00 
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fabricação, prazo de validade, nº de 
lote e registro da ANVISA. 

      LOTE 17           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 600 UND 

Cateter intravenoso n° 20GA x 1.16" 
(1.1x30mm - 49mL/min). Dispositivo 

intravenoso do tipo por fora da 
agulha, estéril. Constituído por: 
agulha siliconizada com bisel bi-

angulado e trifacetado que facilite a 
punção e reduza o traumatismo nos 

tecidos, rapiodaco e flexível, 
conector luer lock universal 

codificado por cores, câmara de 
refluxo com desenho que melhore a 
empunhadura, tampa de câmara de 

refluxo com micro estrias, 
aterogênico. 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 ou de melhor 
qualidade       R$ 1.932,00 

                                              LOTE 18           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 600 UND 

Cateter intravenoso n° 22GA x 1.00" 
(0.9x25mm - 28mL/min). Dispositivo 

intravenoso do tipo por fora da 
agulha, estéril. Constituído por: 
agulha siliconizada com bisel bi-

angulado e trifacetado que facilite a 
punção e reduza o traumatismo nos 

tecidos, rapiodaco e flexível, 
conector luer lock universal 

codificado por cores, câmara de 
refluxo com desenho que melhore a 
empunhadura, tampa de câmara de 

refluxo com micro estrias, 
aterogênico. 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 ou de melhor 
qualidade       R$ 1.890,00 

      LOTE 19           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 2000 UND 

Cateter intravenoso n° 24GA x 0.75" 
(0.7x19mm - 17mL/min). Dispositivo 

intravenoso do tipo por fora da 
agulha, estéril. Constituído por: 
agulha siliconizada com bisel bi-

BD ou de melhor 
qualidade       R$ 6.526,67 
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angulado e trifacetado que facilite a 
punção e reduza o traumatismo nos 

tecidos, rapiodaco e flexível, 
conector luer lock universal 

codificado por cores, câmara de 
refluxo com desenho que melhore a 
empunhadura, tampa de câmara de 

refluxo com micro estrias, com 
dispositivo de segurança segundo a 

legislação vigente, aterogênico. 
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 20           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 4000 UND 

Dispositivo para infusão intravenosa 
(escalpe) Nº 21GA. Dispositivo 

intravenoso periférico, com agulha 
inoxidável, siliconizada, com protetor 

de agulha, asas de empunhadura, 
fixação antiderrapante. Conector tipo 

fêmea luer lock. Tubo vinílico 
transparente, atóxico, apirogênico, 

descartável, de uso único. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

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

fabricação. 

BD  ou de melhor 
qualidade       R$ 4.933,33 

      LOTE 21           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 4000 UND 

Dispositivo para infusão intravenosa 
(escalpe) Nº 23GA. Dispositivo 

intravenoso periférico, com agulha 
inoxidável, siliconizada, com protetor 

de agulha, asas de empunhadura, 
fixação antiderrapante. Conector tipo 

fêmea luer lock. Tubo vinílico 
transparente, atóxico, apirogênico, 

descartável, de uso único. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

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

fabricação. 

BD ou de melhor 
qualidade       R$ 4.866,67 

                                              LOTE 22           
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ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 10000 UND 

Dispositivo para infusão intravenosa 
(escalpe) Nº 25GA. Dispositivo 

intravenoso periférico, com agulha 
inoxidável, siliconizada, com protetor 

de agulha, asas de empunhadura, 
fixação antiderrapante. Conector tipo 

fêmea luer lock. Tubo vinílico 
transparente, atóxico, apirogênico, 

descartável, de uso único. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

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

fabricação. 

BD ou de melhor 
qualidade       R$ 13.033,33 

                                              LOTE 23           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 1000 UND 

Dispositivo para infusão intravenosa 
(escalpe) Nº 27GA. Dispositivo 

intravenoso periférico, com agulha 
inoxidável, siliconizada, com protetor 

de agulha, asas de empunhadura, 
fixação antiderrapante. Conector tipo 

fêmea luer lock. Tubo vinílico 
transparente, atóxico, apirogênico, 

descartável, de uso único. 
Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, 
procedência, tipo de esterilização, 

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

fabricação. 

BD ou de melhor 
qualidade       R$ 770,00 

      LOTE 24           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 500 UND 

Lâmina de bisturi n° 11. Esterilizada 
com raio gama, aço carbono, 

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. 

Advantive , BD ou 
de melhor 
qualidade  

      R$ 251,32 

                                              LOTE 25           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 
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1 500 UND 

Lâmina de bisturi n° 15. Esterilizada 
com raio gama, aço carbono, 

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. 

Advantive , BD  ou 
de melhor 
qualidade 

      R$ 188,33 

      LOTE 26           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 500 UND 

Lâmina de bisturi n° 21. Esterilizada 
com raio gama, aço carbono, 

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. 

Advantive , BD  ou 
de melhor 
qualidade 

      R$ 181,67 

                                              LOTE 27           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 5000 UND 

Lâmina de bisturi n° 22. Esterilizada 
com raio gama, aço carbono, 

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. 

Advantive , BD ou 
de melhor 
qualidade  

      R$ 1.398,17 

      LOTE 28           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 500 UND 

Lâmina de bisturi n° 23. Esterilizada 
com raio gama, aço carbono, 

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. 

Advantive , BD ou 
de melhor 
qualidade  

      R$ 131,67 

                                              LOTE 29           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 500 UND 

Lâmina de bisturi n° 24. Esterilizada 
com raio gama, aço carbono, 

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

responsável técnico, data de 

Advantive , BD ou 
de melhor 
qualidade 

      R$ 130,00 

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
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fabricação, prazo de validade, nº de 
lote e registro da ANVISA. 

      LOTE 30           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 40000 UND 

Lanceta para punção digital com 
dispositivo de segurança. O 

mecanismo de punção deve ser 
acionado por contato, quando 

posicionado e pressionado contra a 
pele, dispensando aplicação de força 
e proporcionando maior conforto ao 
usuário. A ativação da lanceta deve 

ocorrer em movimento único e a 
profundidade da punção será 
independente da técnica do 

profissional. Estéril, uso único. 
Confeccionada em plástico rígido, 

com design ergonômico. Com 
protetor plástico e dispositivo de 
segurança para fácil manuseio e 

segurança na punção. 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. 

G-Tech ou de 
melhor qualidade       R$ 14.133,33 

                                              LOTE 31           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 8000 UND 

Seringa de 1ml com agulha (8mm de 
comprimento x 0,3mm de calibre). 
Descartável, para uso hospitalar. 

Confeccionada em polipropileno ou 
outro material plástico. Estéril, 

aterogênica, transparente, corpo 
reto, siliconizada, parede de 

espessura uniforme permitindo 
deslize suave do êmbolo, ponta 

conectora, embalagem individual. 
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 ou de melhor 
qualidade       R$ 8.762,67 

      LOTE 32           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 50000 UND Seringa de 1ml sem agulha luer slip. 
Descartável, para uso hospitalar. 

BD ou de melhor 
qualidade       R$ 17.000,00 

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
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Confeccionada em polipropileno ou 
outro material plástico. Estéril, 

aterogênica, transparente, corpo 
reto, siliconizada, parede de 

espessura uniforme permitindo 
deslize suave do êmbolo, ponta 

conectora, embalagem individual. 
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 33           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 30000 UND 

Seringa de 3ml sem agulha luer lock. 
Descartável, para uso hospitalar. 

Confeccionada em polipropileno ou 
outro material plástico. Estéril, 

aterogênica, transparente, corpo 
reto, siliconizada, parede de 

espessura uniforme permitindo 
deslize suave do êmbolo, ponta 

conectora, embalagem individual. 
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 e 
Descarpack ou de 
melhor qualidade  

      R$ 6.100,00 

      LOTE 34           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 30000 UND 

Seringa de 5ml sem agulha luer lock. 
Descartável, para uso hospitalar. 

Confeccionada em polipropileno ou 
outro material plástico. Estéril, 

aterogênica, transparente, corpo 
reto, siliconizada, parede de 

espessura uniforme permitindo 
deslize suave do êmbolo, ponta 

conectora, embalagem individual. 
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 e Descarpack 
ou de melhor 

qualidade  
      R$ 7.200,00 

                                              LOTE 35           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 80000 UND Seringa de 10ml sem agulha luer 
lock. Descartável, para uso 

BD e 
Descarpack  ou de       R$ 32.800,00 

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
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hospitalar. Confeccionada em 
polipropileno ou outro material 
plástico. Estéril, aterogênica, 

transparente, corpo reto, 
siliconizada, parede de espessura 

uniforme permitindo deslize suave do 
êmbolo, ponta conectora, 

embalagem individual. 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. 

melhor qualidade 

      LOTE 36           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 90000 UND 

Seringa de 20ml sem agulha luer 
slip. Descartável, para uso 

hospitalar. Confeccionada em 
polipropileno ou outro material 
plástico. Estéril, aterogênica, 

transparente, corpo reto, 
siliconizada, parede de espessura 

uniforme permitindo deslize suave do 
êmbolo, ponta conectora, 

embalagem individual. 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  E B-Braun ou 
de melhor 
qualidade 

      R$ 56.700,00 

                                              LOTE 37           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 3000 UND 

Seringa de 60ml sem agulha luer 
lock. Descartável, para uso 

hospitalar. Confeccionada em 
polipropileno ou outro material 
plástico. Estéril, aterogênica, 

transparente, corpo reto, 
siliconizada, parede de espessura 

uniforme permitindo deslize suave do 
êmbolo, ponta conectora, 

embalagem individual. 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 ou de melhor 
qualidade       R$ 22.460,00 

      LOTE 38           

ITEM QUANT. 
P/ 12 U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
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MESES 

1 500 UND 

Seringa de 60ml 2oz sem agulha 
bico cateter descartável. Aplicação: 

uso hospitalar. Material: polipropileno 
ou outro material plástico. 

Características adicionais: estéril, 
aterogênica, transparente, com corpo 

reto, siliconizada, parede de 
espessura uniforme permitindo 
deslize suave do êmbolo, ponta 

conectora, embalagem individual. 
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 e 
Descarpack ou de 
melhor qualidade 

      R$ 5.578,33 

                                              LOTE 39           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 3000 UND 

Seringa de gasometria sem agulha 
Ca²+ LH ~80 I.U. 3ml. Seringa de 

uso exclusivo para coleta de sangue 
arterial e/ou venoso para gasometria. 

Estéril, apirogênica, transparente, 
corpo reto, parede de espessura 
uniforme, embalagem individual. 
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 ou de melhor 
qualidade       R$ 12.790,40 

             LOTE 40           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 60 UND 

Cateter umbilical de poliuretano nº 
2,5. Estéril em óxido de etileno, com 
escala graduada, conexão luer lock e 

tampão, confeccionado em PVC, 
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. 

BCI Medical  ou de 
melhor qualidade       R$ 1.370,00 

                                              LOTE 41           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 100 UND Cateter umbilical de poliuretano nº 
3,0. Estéril em óxido de etileno, com 

BCI Medical  ou de 
melhor qualidade       R$ 3.145,00 

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
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escala graduada, conexão luer lock e 
tampão, confeccionado em PVC, 

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 42           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 100 UND 

Cateter umbilical de poliuretano nº 
3,5. Estéril em óxido de etileno, com 
escala graduada, conexão luer lock e 

tampão, confeccionado em PVC, 
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. 

BCI Medical ou de 
melhor qualidade        R$ 2.283,33 

                                              LOTE 43           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 60 UND 

Cateter umbilical de poliuretano nº 
4,0. Estéril em óxido de etileno, com 
escala graduada, conexão luer lock e 

tampão, confeccionado em PVC, 
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. 

BCI Medical  ou de 
melhor qualidade       R$ 1.328,00 

                                              LOTE 44           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 60 UND 

Cateter umbilical de poliuretano nº 
5,0. Estéril em óxido de etileno, com 
escala graduada, conexão luer lock e 

tampão, confeccionado em PVC, 
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. 

BCI Medical ou de 
melhor qualidade       R$ 1.328,00 

                                              LOTE 45           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
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1 30 UND 

Cateter epidural nº 18G com 3 
orifícios laterais. Cateter epidural 
graduado com conector, guia de 

cateter epidural e etique de cateter 
epidural, transparente, radiopaco, 

com extremidade fechada, 3 orifícios 
laterais, com D.E. de 9mmx900mm 
de comprimento, marcas de 50 a 

150mm por 10mm e 200mm desde a 
ponta, volume de preenchimento de 
0,19ml, estéril, embalagem única, 
uso único. 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. 

Portex ou de 
melhor qualidade       R$ 1.440,00 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 

                                              LOTE 46           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 500 UND 

Caixa para coleta de material 
perfurocortante 1,5 litro. Coletor de 

material perfurocortante tendo como 
finalidade de uso o desprezo de 
materiais com resíduo infectante. 

Fabricação de acordo com a norma 
vigente. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, responsável técnico, 

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

ANVISA. 

Polarfix, Astromed, 
Sadebox  ou de 

melhor qualidade 
      R$ 1.643,33 

                                              LOTE 47           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 1000 UND 

Caixa para coleta de material 
perfurocortante 13 litros. Coletor de 
material perfurocortante tendo como 

finalidade de uso o desprezo de 
materiais com resíduo infectante. 

Fabricação de acordo com a norma 
vigente. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto, 
procedência, responsável técnico, 

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

ANVISA. 

Polarfix, Astromed, 
Sadebox ou de 

melhor qualidade 
      R$ 3.973,33 

                                              LOTE 48           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 
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1 7000 UND 

Agulha hipodérmica descartável 
13x0,45mm. Embalagem individual 

com abertura asséptica. 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, 
Wiltex, Solidor e 
SR  ou de melhor 

qualidade 
      R$ 620,67 

                                              LOTE 49           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 4000 UND 

Agulha hipodérmica descartável 
20x0,55mm. Embalagem individual 

com abertura asséptica. 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, 
Wiltex, Solidor e 
SR  ou de melhor 

qualidade 
      R$ 448,00 

                                              LOTE 50           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 7000 UND 

Agulha hipodérmica descartável 
25x0,80mm. Embalagem individual 

com abertura asséptica. 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, 
Wiltex, Solidor e 
SR ou de melhor 

qualidade 
      R$ 644,00 

                                              LOTE 51           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 20000 UND 

Agulha hipodérmica descartável 
30x0,70mm. Embalagem individual 

com abertura asséptica. 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, 
Wiltex, Solidor e 
SR  ou de melhor 

qualidade 
      R$ 1.806,67 

                                              LOTE 52           
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ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 4000 UND 

Agulha hipodérmica descartável 
30x0,80mm. Embalagem individual 

com abertura asséptica. 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, 
Wiltex, Solidor e 
SR  ou de melhor 

qualidade 
      R$ 361,33 

                                              LOTE 53           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 3000 UND 

Agulha hipodérmica descartável 
40x0,80mm. Embalagem individual 

com abertura asséptica. 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, 
Wiltex, Solidor e 
SR  ou de melhor 

qualidade 
      R$ 654,30 

                                              LOTE 54           

ITEM 
QUANT. 

P/ 12 
MESES 

U.M DISCRIMINAÇÃO MARCA FABRIC EMBALAGEM VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MÉDIA TOTAL 
ESTIMADA 

1 100000 UND 

Agulha hipodérmica descartável 
40x1,2mm. Embalagem individual, 

com abertura asséptica. 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, 
Wiltex, Solidor e 
SR ou de melhor 

qualidade 
      R$ 11.866,67 

 

 
 
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.  
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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.  
 
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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