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COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONVITE 3312018

Convidamos os interessados a participarem do processo de aquisição do
Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro que ocorrerá na plataforma

SmartCompras, silo http://www.sistemasmartcompras.com.fr, início dia
1810412018, ás 08:00, e término dia 2010412018 às 08:00.

OBJETO: Aquisição de - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - no Hospital Metropolitano
Doutor Célio de Castro o que atenda a demanda de 6 meses (180 dias), conforme as
especificações constantes deste Especificação Técnica.

Código
Tasy

Especificação

Quantidade

Curativo de Filme Transparente, locmxlorn, em rolo no estéril.
Filme transparente de poliuretano, recoberto por adesivo
acrílico/hipoalérgico, permeável ao oxigênio e ao vapor úmido,
impermeável a líquidos e vírus, flexível, permite que seja cortado
51165 conforme a necessidade de utilização e dimensões. Estéril, 1

70 rolos

embalagem individual adequada, segura, compatível com o
processo de esterilização e que permita abertura e transferência
com técnica asséptica. Contendo dados de identificação, data de
fabricação, validade, lote e registro da ANVISA.
Bolsa Colostomia/Ileostomia para adulto, em peça única, drenável
plástico transparente na face anterior e na face posterior
composta preferencialmente em não tecido hipoalérgico e:
material macio. Diâmetro recortável aproximado de 64 mm. com
685 adesivo de última geração (composta de resina sintética e

1300
unidades

hidrocoloíde). Deverá acompanhar 1 (um) clamp para cada bolsa.

1 Identificação completa, data de fabricação, validado, lote e
registro da ANVISA.
-

Cânula Traqueostomia Shiley n°8 sem fenestra. Confeccionada em
PVC termossensível, moldável quando aquecida pela temperatura
do corpo. Cânula interna com conector twistlok de lSmm de alto
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perfil. Translúcida e permite higienizações sem retirar a cânula
principal, diminui a formação de rolha. Plug de decanulação que
51412

permite trabalhar a respiração junto a fisioterapia. Obturador

100
unidades

maleável de extremidade arredondada suave, flexível com
movimento de 452. Marcação à laser na Flange. Identificação
completa do material, data de fabricação, validade, lote e registro!
na ANVISA.
Coletor urinário externo, masculino. Descartável, em silicone, tipo
camisinha, com adesivo incorporado internamente que possibilite
a aderência do dispositivo, possuindo externamente um anel e
uma lingueta para aplicação com um reservatório sanfonado anti
dobras, tamanho pequeno: 25 mm embalado individualmente.

500
unidades

Identificação completa, data de fabricação, validade, lote e
registro na ANVISA.
Compressa de Gaze Hidrófila, estéril 7,5 x 7,5 cm, pct. com 5
unidades compressa de gaze hidrófila, tamanho 7,5 x 7,5 cm, com
5 dobras e 8 camadas, 11 fios cm2, confeccionada em algodão
puro, cor branca, fios sem falhas ou fiapos, isenta de amido,
51158 ! dextrina, corantes corretivos, azulados ópticos, alcalis e ácidos,
inodora e insípida. Material estéril. Identificação completa, data

200.000
unidades

de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA.

Fralda descartável geriátrica, tamanho G (acima de 70kg), para
adultos, com flocos de gel, cobertura filtrante suave e atóxica,
barreira externa impermeável, fechamento com fitas adesivas
51972 reposicionáveis e elástico nas pernas para ajuste suave, evitando

120.000
unidades

vazamentos. Com alto poder de absorção. Registro completo, data
de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA/MS.
Lâmina de bisturi, descartável nQ 20, em aço inoxidável, excelente
corte, adaptável ao cabo de bisturi n. 2 3. as lâminas deverão vir
52525

embaladas individualmente em papel laminado, grau cirúrgico,

400
unidades

com proteção interna p1 a lâmina, com abertura e pétala,
seguridade de esterilização e validade, procedência, tipo de
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esterilização, identificação legível na embalagem e registro na
ANVISA. Caixa com 100 unidades.
Papel ECG, compatível com o equipamento Cardioversor/
Desfibrilador, NIHON KOHDEN, Modelo Cardiolife 5631, TEC-5500,
52791 Código FQS50/2-100. Medida 50x20mm. Material deve constar

60
unidades

identificação, data de fabricação, validade, lote e registro na
ANVISA.
Pulseira de identificação na cor azul, confeccionada em material
sintético, isenta de aresta, atraumática, à prova d' água e/ou
álcool, lacre adesivo inviolável, antialérgicas e antibacteriano, com
53761

medidas aproximadas entre 2,5 cm de largura (+1- 0,5 cm) x 25 cm

2.000
unidades

de .comprimento. (1- 5 cm), ajustáveis para o tamanho recémnascidos, crianças e adultos. A embalagem deverá conter dados
de identificação, procedência, data de fabricação validade.
Pulseira de identificação na cor vermelha, confeccionada, em
material sintético, isenta de aresta, atraumática, à prova « água
e/ou álcool, lacre adesivo inviolável, antialérgicas e
antibacteriano, com medidas aproximadas entre 2,5 cm de largura
53762

1.200

(+/- 0,5 cm) x 25 cm de comprimento (+/- 5 cm), ajustáveis para o

unidades

tamanho recém-nascidos, crianças e adultos. A embalagem
deverá conter dados de identificação, procedência, data de
fabricação e validade.
Touca/turbante

cirúrgico,

descartável.

Touca/turbante,

descartável, em tela não tecida, microperfurada à base de fibra de
viscose (poli propi leno), com base elástica ou látex no
1049

acabamento, gramatura de 25 (+ ou
quadrado, medindo 45 (+ ou

-

-

5) gramas por metro

120.000
unidades

5-) de diâmetro. A embalagem

deverá conter dados de identificação, data de fabricação,
validade, lote e registro na ANVISA.
Luva de Procedimentoem látex, tamanho G, descartável.
Confeccionada em látex, anatômica, atóxica, ambidestra,
1.800
Caixas

lubrificada com pó bio-absorvivel, não alergênico, resistente,
52699

Com 100 unidades

alta sensibilidade ao tato, com empunhadura justa e bainha
no punho. Não estéril. Acondicionada em caixa com 100
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unidades: Registro completo, - com data de fabricação,
validade, lote e registro na ANVISA.

Caso tenha interesse solicitamos que entre em contato com a equipe
SmartCompras. Lembramos que o HMDCC continua responsável pelos
processos de aquisição, a SmartCompras prestará apenas o serviço
tecnológico, ou seja. é o hospital que finaliza o pedido de compra.

DATA: 1610412018

Júlio Cesar Martins Araújo
Coordenador de Compras e Licitações
SSA-Hospital Metropolitano Doutor Cêlio de Castro
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