
TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MEDICAMENTOS

Nº  007-2021
Resolução SES/MG nº 7.384 de 29/01/2021 e Resolução SES/MG nº 7396 de 09/02/2021

QUADRO RESUMO

1.01 Título e Objetivo Geral: Aquisição  emergencial  de  medicamentos  e  acessórios  para
atender a estruturação do serviço hospitalar

1.02 Objeto: Aquisição de medicamentos e acessórios para as dependências
do Hospital das Clínicas Mario Ribeiro da Silveira.

1.03 Modalidades de Licitação e Base Legal Dispensa  de  licitação  com  fulcro  no  art.  24,  inciso  IV,  da  Lei
Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020.

1.04 Estimativa de custos R$  69.820,77  (Sessenta  e  nove  mil  oitocentos  e  vinte  reais
setenta e sete centavos).

1.05 Origem dos Recursos Resolução SES/MG Nº 7.384 DE 29/01/2021 e Resolução SES/MG
Nº 7396 DE 09/02/2021  

1.05 Prazo A  entrega  do  equipamento/medicamentos  dar-se-á  no  prazo
máximo  de  10  (dez)  dias  após  o  recebimento  da  Ordem  de
Fornecimento.

1.6 Data prevista para implantação: 01/03/2021

DETALHAMENTO

1. Objeto

Aquisição de medicamentos e acessórios para as dependências do Hospital das Clínicas Mario Ribeiro da Silveira conforme
especificação abaixo:

Item Unidade QTD
Valor Estimado

Unitário Total
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 1,2  -com dispositivo de segurança;
cânula:  aço  inox,  siliconizada;  bisel:  trifacetado,  com  protetor;
canhão: de plástico resistente; embalagem individual, estéril, em
blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala,
com  dados  de  identificação,  tipo  de  esterilização,  validade,
número do lote. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA e estar
de acordo com a legislação atual vigente.

UNIDADE 5000 R$1,70 R$8.500,00

CURATIVO  DE  HIDROCOLOIDE  15CMX15CM   -  100%
carboximetilcelulose; tamanho: 15 x 15 cm; curativo esteril, não
aderente,  macio,  de  material  não  tecido,  em  placa  ou  fita,
composto de hidrofibras 100% carboximetilcelulose sódica e 1,2%
de prata iônica. A carboximetilcelulose sódica deve ser agrupada e
alinhada verticalmente para proporcionar a adsorção e absorção
vertical,  transformando  a  placa  em  gel  coeso  protegendo  os
bordos da lesão.

UNIDADE 100 R$128,16 R$12.816,00

SERINGA DESCARTAVEL 10ML  S/AG LUER SLIP -Estéril, uso único,
transparente, atóxica, com bico que garanta conexões seguras e
sem vazamentos.-Corpo lubrificado, com escala externa gravada,
precisa e visível. -Flange com formato anatômico, para apoio dos
dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície
plana.-Êmbolo  com  ramificações  em  sua  base  para  facilitar  a
aplicação sem deslize dos dedos.-Êmbolo deslizável, ajustado ao
corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de
retenção  de  borracha  fixado  em  sua  extremidade-Embalagem
individual  com  selagem  eficiente  que  garanta  a  integridade  do
produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e
transferência  com  técnica  asséptica,  trazendo  externamente  os
dados  de  identificação,  procedência,  número  de  lote,  data  de
validade e número de registro  no Ministério da Saúde.-Oferece

UNIDADE 20000 R$0,35 R$7.066,00
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Item Unidade QTD
Valor Estimado

Unitário Total
melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. -
Êmbolo  reto  não  se  desprende  do  cilindro  devido  ao  anel  de
retenção.
-Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. -Cilindro
transparente e com escala nítida. -Flange com desenho que facilita
à adaptação dos  dedos  durante  a  aplicação ou  aspiração.  -Sem
agulha.

SAPATILHA  DESCARTAVEL  PROPE  (PACOTE  COM  100  UND)  -
Sapatilha Propé Descartável TNT 100 Unidades .As Sapatilha Propé
Descartável TNT 100 Unidades são utilizadas como complemento
no vestuário em ambiente hospitalar. Sua finalidade é a cobertura
dos  sapatos  e  afins.  Descartável,  não  estéril  e  higiênico.A
excelente elasticidade do tecido de malha permite que tenhamos
um só tamanho atendendo toda  a gama de calçados.Cobertura
dos sapatos em áreas críticas como centros cirúrgicos, unidades
de terapia, etc...Por serem confeccionados em malha de excelente
qualidade.  Informações  adicionais:-  Tamanho  único-  100% TNT-
Gramatura de 20 gramas- Descartável

UNIDADE 500 R$17,45 R$8.725,00

TORNEIRINHA 3 VIAS - . Aplicação em procedimentos cirúrgicos,
confeccionada em plástico transparente com três vias, sendo duas
extremidades  tipo luer-lock  e uma tipo macho com protetores,
orientador de fluxo em plástico opaco e colorido, giratório, com
setas  visíveis,  embalagem  individual  estéril  em  papel  grau
cirúrgico  com abertura  em pétala,  com dados  de identificação,
tipo  de  esterilização,  validade,  número  do  lote  e  registro  no
Ministéro da Saúde

UNIDADE 4000 R$1,07 R$4.270,80

EQUIPO  AZUL  PARA  NUTRICAO  ENTERAL  -Equipo  para  dieta
enteral  via  sonda.  infusão  por  gravidade,  equipo  gravitacional,
com ponta  perfurante  e  tampa protetora.  Câmara flexível  para
visualização  de  gotejamento  e  extensão  em  PVC  azul  com
comprimento de 1,50m, controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro
de ar lateral e com conector escalonado.

UNIDADE 3000 R$2,03 R$6.090,00

CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13LITROS -Capacidade:  capacidade
volumétrica  de  13 litros; revestimento: suporte;  função: duplo
revestimento interno; tampa: para proteção contra vazamentos;
segurança:  com  instruções  de  uso;  confeccionada  em  palelão
rígido,  com reforço  interno,  resistente  a  queda  e  tombamento,
com saco plástico interno tipo sacola, sistema prático de abertura
e fechamento, manuseio seguro, impermeável, indicador de limite
máximo de volume, com alça para transporte,      contendo na
parte  externa  os  dizeres  "perigo,  material  perfurocortante"  e
simbologia de infectante, com instruções de montagem. 

UNIDADE 600 R$8,50 R$5.100,00

CATETER  PERIF  INSYTE  20G  X1,16  BD  -  cateter:  sistema  de
segurança  20  G;  cateter  em  poliuretano,  radiopaco,  flexivel,
atoxico,  com  mandril,  agulha  c/  sistema  de  segurança,  bisel
trifacetado  e  empunhadura  colorida,  cânula  transparente.
Embalagem esteril em papel grau ciúrrgico c/ abertura em pétala,
com  dados  de  identificação,  tipo  de  esterilização,  validade,
número de lote e registro no Ministério da Saúde.  

UNIDADE 1000 R$2,50 R$2.500,00

CATETER  PERIF  INSYTE  22G  X1,00  BD  -  cateter:  sistema  de
segurança  22  G;  cateter  em  poliuretano,  radiopaco,  flexivel,
atoxico,  com  mandril,  agulha  c/  sistema  de  segurança,  bisel
trifacetado  e  empunhadura  colorida,  cânula  transparente.
Embalagem esteril em papel grau ciúrrgico c/ abertura em pétala,
com  dados  de  identificação,  tipo  de  esterilização,  validade,
número de lote e registro no Ministério da Saúde.  

UNIDADE 1000 R$2,50 R$2.500,00

ELETRODO DESCARTAVEL COM GEL 3M UM -  - matéria prima: não
tecido  ou  espuma;  aplicação:  monitorização  cardíaca  adulto
p/teste  ergométrico.  Com  dorso  de  não  tecido  ou  de  espuma
impermeavel a líquidos, com adesivo hipoalérgico protegido por
capa  plástica,  com  gel  sólido  eletrolítico,  pino  em  aço  inox  e

UNIDADE 10000 R$0,43 R$4.344,00
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Item Unidade QTD
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contra pino de prata, descartável, tamanho adulto. Acondicionado
em  embalagem  aluminizada.  Dados  de  identificação,  validade,
número do lote e registro no Ministério da Saúde.

LUVA CIRURGICA ESTERIL N°8,0 -  confeccionada em látex natural,
textura uniforme,  espessura media de 0,17 mm e comprimento
mínimo  de  28  cm,  ajuste  anatômico,  conforto  ao  uso,  boa
elasticidade  e  resistente  a  tração,  alta  sensibilidade  tátil,
acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo
com o padrão nacional, numero impresso na luva, lubrificada com
pó  bio-absorvivel  e  inerte,  embalada  em  par,  em  envelope
marcando mão direita e esquerda dobrado sobre si, esterilizada
em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de
identificação,  tipo  de  esterilização,  validade  e  registro  no
Ministério da Saúde. 

UNIDADE 800 R$1,52 R$1.216,00

CATETER  PERIF  INSYTE  18GX1,88  BD  -  cateter:  sistema  de
segurança  18  G;  cateter  em  poliuretano,  radiopaco,  flexivel,
atoxico,  com  mandril,  agulha  c/  sistema  de  segurança,  bisel
trifacetado  e  empunhadura  colorida,  cânula  transparente.
Embalagem esteril em papel grau ciúrrgico c/ abertura em pétala,
com  dados  de  identificação,  tipo  de  esterilização,  validade,
número de lote e registro no Ministério da Saúde.  

UNIDADE 400 R$2,85 R$1.138,00

LUVA CIRURGICA ESTERIL N°7,0 - confeccionada em látex natural,
textura uniforme,  espessura media de 0,17 mm e comprimento
mínimo  de  28  cm,  ajuste  anatômico,  conforto  ao  uso,  boa
elasticidade  e  resistente  a  tração,  alta  sensibilidade  tátil,
acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo
com o padrão nacional, numero impresso na luva, lubrificada com
pó  bio-absorvivel  e  inerte,  embalada  em  par,  em  envelope
marcando mão direita e esquerda dobrado sobre si, esterilizada
em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de
identificação,  tipo  de  esterilização,  validade  e  registro  no
Ministério da Saúde. 

UNIDADE 600 R$1,52 R$912,00

LUVA CIRURGICA ESTERIL N°7,5 -confeccionada em látex natural,
textura uniforme,  espessura media de 0,17 mm e comprimento
mínimo  de  28  cm,  ajuste  anatômico,  conforto  ao  uso,  boa
elasticidade  e  resistente  a  tração,  alta  sensibilidade  tátil,
acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo
com o padrão nacional, numero impresso na luva, lubrificada com
pó  bio-absorvivel  e  inerte,  embalada  em  par,  em  envelope
marcando mão direita e esquerda dobrado sobre si, esterilizada
em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de
identificação,  tipo  de  esterilização,  validade  e  registro  no
Ministério da Saúde. 

UNIDADE 600 R$1,52 R$912,00

CANULA  DESCARTAVEL  P/  TRAQUEOSTOMIA  C/  BALAO  N°7,5  -
tipo: com balonete; número: 7,5; confeccionada em PVC atóxico,
siliconizado,  radiopaco,  com  mandril  de  entubação,  cânula
interna, placa e fita de fixação, diâmetro da terminação 15 mm,
embalagem  individual  estéril  em  papel  grau  cirúrgico,com
abertura  em  pétala,  com  dados  de  identificação,  tipo  de
esterilização e validade, número do lote e registro no Ministério
da Saúde.

UNIDADE 20 R$25,60 R$512,00

TUBO  ENDOTRAQUEAL  C/  BALAO  N°8,5MM  RUSCH  ;  matéria-
prima: PVC transparente, siliconizado; linha radiopaca, graduação
centimetrada, comprimento aproximado 32 cm, com conexão de
15 mm; embalagem individual  esteril  em papel  grau cirúrgico e
acetato  de  celulose,  com  abertura  em  pétala,  com  dados  de
identificação,  tipo  de  esterilização,  validade,  número  do  lote  e
registro no Ministério da Saúde.

UNIDADE 100 R$5,00 R$500,00

PVPI  ALCOOLICO 10% (TINTURA) -PVPI  10% Vic Pharma Solução
Hidroalcoólica  Tintura  100ml  Almotolia.Indicado  para  realizar  a
demarcação da área onde será realizada o procedimento (campo

UNIDADE 100 R$4,57 R$457,00
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Item Unidade QTD
Valor Estimado

Unitário Total
operatório)  e  pré-operatório.  Solução  hidroalcoólica  a  10%  de
idopolividona  para assepsia. Contém 10% de iodopolividona que
equivale a 1% de iodo ativo;- Tintura;- Antisséptico;- Uso adulto e
pediátrico conforma orientação médica.

AGULHA DESCARTAVEL 13 X 0,45 -com dispositivo de segurança;
cânula:  aço  inox,  siliconizada;  bisel:  trifacetado,  com  protetor;
canhão: de plástico resistente; embalagem individual,  estéril em
blister  de celulose  e em papel  grau  cirúrgico  com abertura  em
pétala ou em plástico rígido com dados de identificação, tipo de
esterilização e validade e número de lote. Registro no Ministério
da Saúde/ANVISA e estar de acordo com a legislação atual vigente.

UNIDADE 1000 R$0,40 R$404,73

PVPI AQUOSO 10% (TOPICO) -Iodopovidona 10% ( PVP-I Tópico ) é
um anti-séptico  à  base  de iodopovidona  em solução  aquosa,  é
uma  preparação  ativa  contra  uma  ampla  gama  de
microorganismos,  cuja  ação  anti-séptica,  rápida  e  de  efeito
residual,  é  garantida  pelo  iodopovidona,  um complexo químico
estável que libera o iodo progressivamente. 

UNIDADE 100 R$3,39 R$339,00

PVPI  DEGERMANTE  ALMOTOLIA  -  clorexidina  com  gliconato  ,
solução tensoativos , degermante a 2% com 100ml . Antiseptico
tópico

UNIDADE 100 R$3,17 R$317,00

FITA  ADESIVA  P/  AUTOCLAVE  19MMX30M  -Utilizada  para
fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados
em  autoclave.A  Fita  Autoclave  deve  ser  utilizada  apenas  como
indicador  de  que  o  material  foi  submetido  às  condições  do
processo de esterilização a vapor. Apresenta-se na cor bege com
listras amarelas diagonais, que se tornam marrom intensas após a
esterilização.

UNIDADE 50 R$6,10 R$305,00

ALGODAO HIDROFILO - uniforme e contínua; matéria-prima: 100
por cento algodão; manta com espessura entre 1 e 1,5 cm, com
boa absorvência, inodoro, aspecto homogêneo e macio, livre de
impurezas e grumos, cor branca, envolvida em papel apropriado
na forma de rolo, cuja largura e comprimento permitam que ele
seja dobrado, no mínimo 25 mm sobre as margens da camada de
algodão.  O  rolo  deverá  receber  um  segundo  invólucro  que
completa a proteção contra poeira e outras sujidades. Embalagem
com dados de identificação.

UNIDADE 20 R$13,50 R$270,00

CANULA DESCARTAVEL  P/TRAQUEOSTOMIA C/ BALAO N°8,5 -  -
tipo: com balonete; número: 8,5; confeccionada em PVC atóxico,
siliconizado,  radiopaco,  com  mandril  de  entubação,  cânula
interna, placa e fita de fixação, diâmetro da terminação 15 mm,
embalagem  individual  estéril  em  papel  grau  cirúrgico,com
abertura  em  pétala,  com  dados  de  identificação,  tipo  de
esterilização e validade, número do lote e registro no Ministério
da Saúde.

UNIDADE 10 R$25,60 R$256,00

CATETER  PERIF  INSYTE  24G  X0,75  BD  -  cateter:  sistema  de
segurança  24  G;  cateter  em  poliuretano,  radiopaco,  flexivel,
atoxico,  com  mandril,  agulha  c/  sistema  de  segurança,  bisel
trifacetado  e  empunhadura  colorida,  cânula  transparente.
Embalagem esteril em papel grau ciúrrgico c/ abertura em pétala,
com  dados  de  identificação,  tipo  de  esterilização,  validade,
número de lote e registro no Ministério da Saúde.  

UNIDADE 50 R$2,50 R$125,00

SONDA FOLEY N°18 - 3 VIAS -  Sonda vesicais de demora, em látex,
revestidas por silicone.Ideal para drenagem vesical, em casos de
retenção  urinária,  e  para  controle  hídrico.Com  cuff
(balão).Tamanho: 18 FR.Vias: 3.Volume (Capacidade do Balão): 30
ml.É  um  produto  estéril,  atóxico  e  de  uso  único,  não-
pirogênico;Com três vias diferentes que desempenham propósitos
diversos;O  dispositivo  dispõe  de  um  conector  universal  para  o
sistema  de  escoamento  de  urina  que  permite  a  conexão  em
qualquer  tipo  de  bolsa;Possui  orifícios  eficientes,  adequados  e
com ponta atraumática, para facilitar sua aplicação sem prejudicar

UNIDADE 20 R$5,49 R$109,80
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o paciente;Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes,
por  ser  resistente  à  alta  pressão  possui  fácil  insuflação,  orifício
distal  e  diâmetro  interno  liso;Para  sua  utilização  não  se  faz
necessário calibrações  ou manutenções;Fabricada  com um tubo
de  drenagem  espesso  e  firme,  apresentando  conexão  perfeita
com o saco de drenagem; Suas câmaras internas são projetadas
para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões;A
embalagem do produto é individual, feita com invólucro plástico
transparente,  com  abertura  em  papel  grau  cirúrgico  para
preservar sua lubrificação e integridade asséptica;Compatível com
lubrificantes fabricados à base de água.

SONDA FOLEY N°16 - 2 VIAS  Sonda vesicais de demora, em látex,
revestidas por silicone.Ideal para drenagem vesical, em casos de
retenção  urinária,  e  para  controle  hídrico.Com  cuff
(balão).Tamanho: 16 FR.Vias: 2.Volume (Capacidade do Balão): 30
ml.É  um  produto  estéril,  atóxico  e  de  uso  único,  não-
pirogênico;Com três vias diferentes que desempenham propósitos
diversos;O  dispositivo  dispõe  de  um  conector  universal  para  o
sistema  de  escoamento  de  urina  que  permite  a  conexão  em
qualquer  tipo  de  bolsa;Possui  orifícios  eficientes,  adequados  e
com ponta atraumática, para facilitar sua aplicação sem prejudicar
o paciente;Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes,
por  ser  resistente  à  alta  pressão  possui  fácil  insuflação,  orifício
distal  e  diâmetro  interno  liso;Para  sua  utilização  não  se  faz
necessário calibrações  ou manutenções;Fabricada  com um tubo
de  drenagem  espesso  e  firme,  apresentando  conexão  perfeita
com o saco de drenagem; Suas câmaras internas são projetadas
para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões;A
embalagem do produto é individual, feita com invólucro plástico
transparente,  com  abertura  em  papel  grau  cirúrgico  para
preservar sua lubrificação e integridade asséptica;Compatível com
lubrificantes fabricados à base de água.

UNIDADE 30 R$3,49 R$104,70

CURATIVO  TRANSPARENTE  ESTERIL  6CMX7CM  -  O  Tegaderm™
Standard  é  um filme transparente  estéril  que proporciona  uma
cobertura  sobre  a  pele  formando  uma  barreira  viral  e
microbiana.Composto por filme de poliuretano e adesivo acrílico
hipoalergênico,  esse  curativo  é  estéril,  semipermeável  a  trocas
gasosas,  impermeável  a  líquidos  e  fluidos  corporais,  formando
uma barreira viral e microbiana. Seu sistema de moldura permite
uma fácil aplicação, evitando o contato com a luva.

UNIDADE 20 R$1,54 R$30,74

TOTAL R$ 69.820,77

2. Fundamentação da aquisição/contratação e justificativa

A aquisição dos itens descritos acima é de extrema importância para atender a necessidade do HCMRS tendo em vista ser a
unidade destinada a internação de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, conforme fluxo desenhado pela Secretaria
Municipal de Saúde, integrando a rede de urgência e emergência como hospital de retaguarda.

Justifica-se a aquisição em CARÁTER EMERGENCIAL, diante da demanda para atender a estruturação do serviço COVID-19,
onde serão adequados 52 (cinquenta e dois) leitos, sendo 20 novos leitos de UTI e 32 leitos de enfermaria, além de Pronto
Atendimento para Síndromes Gripais (COVID) e para suporte às eventuais confirmações da doença. O referido recurso, está
previsto em resoluções e portarias que autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados às ações de saúde para o
enfrentamento  do  Coronavírus  –  COVID  19,  previstos  em  Portarias  Ministeriais,  a  título  de  incentivo  emergencial  e
temporário pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG COVID-19

3. Requisitos da aquisição/contratação

3.1. Qualificação Técnica

a) Comprovação de que o licitante forneceu, sem restrição, produto igual ou semelhante ao indicado neste Termo de
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MEDICAMENTOS

Nº  007-2021
Resolução SES/MG nº 7.384 de 29/01/2021 e Resolução SES/MG nº 7396 de 09/02/2021

Referência.  A  comprovação será  feita  por  meio  de apresentação de,  no mínimo,  1 (um) atestado,  em papel
timbrado da empresa ou órgão comprador.

3.2. Prazo de Garantia:

a) Os objetos deste Termo terão garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de instalação 

b) Durante o prazo de garantia a Contratada fica obrigada a reparar os defeitos dos materiais, sempre que houver
solicitação, sem ônus para o CONTRATANTE.

c) O  fornecedor  deve  ser  responsável  por  vícios  ou  defeitos  de  fabricação,  bem  como desgastes  anormais  do
equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os elementos defeituosos,
durante o período de garantia, sem ônus para a Fundação, salvo se comprovado que o problema foi ocasionado
pela má utilização do material.

3.3. Prazo de entrega: 

a) A  entrega  do  produto  dar-se-á  no  prazo  máximo de  10  (dez)  dias/horas  após  o  recebimento  da  Ordem  de
Fornecimento.

3.4. Local de entrega: 

a) A entrega do equipamento/material/medicamento deverá ser realizado no Almoxarifado do Hospital das Clínicas
Dr. Mario Ribeiro da Silveira, à Rua Plinio Ribeiro, 539, Jardim Brasil, Montes Claros/MG, em a qualquer tempo.

3.5. Critério de recebimento:

a) O produto deverá ser entregue em embalagem íntegra, em conformidade com a especificação demandada e com
a proposta comercial apresentada, assim como na quantidade previamente estabelecida.

4. Vigência do Contrato ou Instrumento Similar

O ajuste  terá  início na data  do efetivo recebimento da Ordem de Compra,  sendo finalizado na data  de recebimento
definitivo e integral do objeto contratual.

5. Critério de pagamento

A  Contratante  pagará  à  Contratada  pelos  produtos  adquiridos,  até  o  décimo  dia  útil  após  a  apresentação  da  Nota
Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.

6.  Assinatura e aprovação 

Montes Claros, 01 de março de 2021

Aprovada e autorizada a autuação e tramitação deste processo, em 01/03/2021.

Adriana Inácia Paculdino Ferreira
Diretora HCMRS

Mateus de Oliveira Silva
Coordenador de Compras
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