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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
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11.249.035/0001-85

Dados do Orçamento/Proc. compras

Orçamento Data Limite Hora Limite

Proc. compras

Data

Resumo

:  5255 :  04/08/2018 :  14:00

:  45891

:  01/08/2018
:  AQUISIÇÃO DE EQUIPO COM BOMBAS INFUSORAS (PARA AS UNIDADES: UMAM - MMARVF - HOF - HMCT - SAMU - -SPA-1 E

SPA-2).

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II 

Dados do Fornecedor

Numcgm CNPJNome

Endereço Complemento

Município CEP

Contato

Fone/Fax

:  :  :  

:  :  

:  :  

:  

:  

Dados dos Produtos

Prazo de entrega 

Validade do orçamento 

:

:

DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES

SOLICITAÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO

52823 50 SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVIÇO MARCA VLR UNIT. VLR TOT.

116022 51242 UNIDADE 

1 UNIDADES 

EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA

 

          27,70    1.419.403,40

RESUMO: Equipo para uso exclusivo em bombas de

infusão, tubo flexível transparente no mínimo 230 cm de

comprimento, segmento de bombeamento em silicone, prime

entre 15 ml e 30 ml, com câmara gotejadora flexível com

filtro de retenção de partículas de 15 microns, entrada de ar

lateral com filtro bacteriológico de 0,2 microns e tampa.

Ponta perfurante padrão isso, injetor lateral em y com

membrana autocicatrizante, regulador de fluxo tipo pinça

rolete e conector tipo luer lock com tampa protetora e filtro

hidrófobo. Fabricado com material atóxico, embalagem

individual em papel grau cirúrgico, estéril, invólucro

resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua

integridade e esterilidade. Apresentar na embalagem, data,

tipo de esterilização, prazo de validade e registro na

ANVISA. (LOTE I) 

116023 21526 UNIDADE 

1 UNIDADES 

EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA

 

          28,94      622.962,44

RESUMO: Equipo para uso exclusivo em bombas de

infusão, para soluções fotossensíveis, tubo flexível

transparente no mínimo 230 cm de comprimento, segmento

de bombeamento em silicone e prime entre 15 ml e 30 ml,

com câmara gotejadora flexível com filtro de retenção de

partículas de 15 microns, entrada de ar lateral com filtro

bacteriológico de 0,2 microns e tampa. Ponta perfurante

padrão iso. Injetor lateral em Y com membrana

autocicatrizante, regulador de fluxo tipo pinça rolete e

conector tipo luer lock retrátil com tampa protetora e filtro

hidrófobo. Fabricado com material atóxico

 e fotoprotetor na coloração âmbar, acompanha bolsa

protetora para soluções fotossensíveis, embalagem

individual em papel Grau Cirúrgico, estéril, invólucro

resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua

integridade e esterilidade. Apresentar na embalagem, data,

tipo de esterilização, prazo de validade e registro na
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ITEM QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVIÇO MARCA VLR UNIT. VLR TOT.

 ANVISA. (LOTE I)

116024 10514 UNIDADE 

1 UNIDADES 

EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA

 

          62,38      655.863,32

RESUMO: Equipo para uso exclusivo em bombas de

infusão, tipo bureta graduada de 150 mL, com ponto de

injeção superior, entrada de ar e filtro bacteriológico de 0,2

microns, tubo flexivel, transparente no mínimo 2,50 cm de

comprimento, segmento de bombeamento em silicone e

prime entre 15 ml e 30 ml e câmara gotejadora flexível com

filtro de retenção de partículas de 15 microns. Ponta

perfurante padrão iso. Injetor lateral em Y com membrana

autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa

protetora com filtro de membrana hidrófoba. Fabricado com

material atóxico, embalagem individual em papel Grau

Cirúrgico, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre

capaz de manter sua integridade e esterilidade. Apresentar

na embalagem, data, tipo de esterilização, prazo de validade

e registro na ANVISA. (LOTE I)

116025 3174 UNIDADE 

1 UNIDADES 

EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA

 

          68,17      216.371,58

RESUMO: Equipo para uso exclusivo em bombas de

infusão, tipo bureta graduada de 150 mL, com ponto de

injeção superior, entrada de ar e filtro bacteriológico de 0,2

microns. Tubo flexível transparente. No mínimo 2,50 cm de

comprimento, segmento de bombeamento em silicone e

prime entre 15 ml e 30 ml e câmara gotejadora flexível com

filtro de retenção de partículas de 15 microns. Ponta

perfurante padrão iso. Injetor lateral em Y com membrana

autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa

protetora com filtro de membrana hidrófoba. Fabricado com

material atóxico, e fotoprotetor na coloração âmbar,

acompanha bolsa protetora para soluções fotossensíveis e

embalagem individual em papel Grau Cirúrgico, estéril,

invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua

integridade e esterilidade. Apresentar na embalagem, data,

tipo de esterilização, prazo de validade e registro na

ANVISA. (LOTE I) 

116026 12098 UNIDADE 

1 UNIDADES 

EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA

 

          22,58      273.172,84

RESUMO: Equipo de bomba infusora para nutrição enteral

com PONTA PERFURANTE EM ?CRUZ? para conexão em

dietas industrializadas de sistema fechado, tubo uniforme em

PVC azul com diâmetro determinado para dietas enterais,

câmara de gotejamento flexível para sensor de gotejamento

de bomba infusora (padrão macrogotas), entrada de ar

lateral com filtro bacteriológico e tampa, pinça rolete com

corta fluxo, conector escalonado para atender a todos os

diâmetros de sondas com protetor de fácil remoção, estéril,

embalagem individual em papel

 grau cirúrgico. Apresentar na embalagem, data, tipo de

esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.

(LOTE I)
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ITEM QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVIÇO MARCA VLR UNIT. VLR TOT.

116027 17626 UNIDADE 

1 UNIDADES 

EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA

 

          62,90    1.108.675,40

RESUMO: Equipo para uso exclusivo em bombas de

infusão, isento de PVC, tubo flexível transparente no mínimo

230 cm de comprimento, segmento de bombeamento em

silicone, prime entre 15 ml e 30 ml, com câmara gotejadora

flexível com filtro de retenção de partículas de 15 microns,

entrada de ar lateral com filtro bacteriológico de 0,2 microns

e tampa. Ponta perfurante padrão ISO. Injetor lateral em Y

com membrana autocicatrizante, regulador de fluxo tipo

pinça rolete e conector tipo luer lock com tampa protetora e

filtro hidrófobo. Fabricado com material atóxico, embalagem

individual em papel Grau Cirúrgico, estéril, invólucro

resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua

integridade e esterilidade. Apresentar na embalagem, data,

tipo de esterilização, prazo de validade e registro na

ANVISA. (LOTE I)

116028 8080 UNIDADE 

1 UNIDADES 

EXTENSOR

 

           5,73       46.298,40

RESUMO: Extensor de seringa descartável, com 120 cm de

comprimento, conexão Luer lock para adaptação ao

paciente, conector distal fêmea e tampa protetora. Fabricado

em tubo flexível, transparente, material atóxico, prime

máximo de 1,6 ml. Embalagem individual resistente ao

manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e

esterilidade. Apresentar na embalagem, data, tipo de

esterilização e prazo de validade, registro na ANVISA.

(LOTE II)

116029 2490 UNIDADE 

1 UNIDADES 

EXTENSOR

 

           5,45       13.570,50

RESUMO: Extensor de seringa descartável, com 20 cm de

comprimento, conexão Luer lock para adaptação ao

paciente, com conector distal fêmea e tampa protetora.

Fabricado em tubo flexível transparente, material atóxico,

com prime REDUZIDO. Embalagem individual resistente ao

manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e

esterilidade.  Apresentar na embalagem, data, tipo de

esterilização e prazo de validade, registro na ANVISA.

(LOTE II)

116030 1240 UNIDADE 

1 UNIDADES 

EXTENSOR

 

           5,60        6.944,00

RESUMO: Extensor de seringa descartável, com 40 cm de

comprimento, conexão Luer lock para adaptação ao

paciente, com conector distal fêmea e tampa protetora.

Fabricado em tubo flexível transparente, material atóxico,

com prime reduzido. Embalagem individual resistente ao

manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e

esterilidade. Apresentar na embalagem, data, tipo de

esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.

(LOTE II) 

116031 3190 UNIDADE 

1 UNIDADES 

EXTENSOR

 

           5,85       18.661,50

RESUMO: Extensor de seringa descartável, com 60 cm de

comprimento, conexão Luer lock para adaptação ao

paciente, com conector distal fêmea e tampa protetora.
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 Fabricado

 em tubo flexível transparente, material atóxico, com prime

reduzido. Embalagem individual resistente ao manuseio,

lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade.

Apresentar na embalagem, data, tipo de esterilização, prazo

de validade e registro na ANVISA. (LOTE II)

T O T A L   G E R A L    4.381.923,38


