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TERMO DE REFERÊNCIA 
                
1. OBJETO 
 
AQUISIÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE  LARINGOSCOPIOS COM LAMINAS 
CURVAS -  ADULTO, , PARA OS HOSPITAIS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA AUTARQUIA, 

VISANDO O ATENDIMENTO A DEMANDA OCASIONA PELO COVID-19. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 
É de domínio público que em 11/03/2020 a Organização Mundial de Saúde declarou Pandemia de 

Coronavírus, frente a disseminação do vírus e sua letalidade e mortalidade na população 

acometida. A disseminação do vírus está atingindo todo território do Brasil, como por exemplo, o 

município de São Paulo, que por sua vez em 16/03/2020 declarou situação de Emergência no 

município de São Paulo através do Decreto nº 59.283/2020. 

Assim, a aquisição dos Laringoscópios  se faz necessária para suprir demanda das unidades 

hospitalares, com aparelhos essenciais durante a intubação orotraqueal dos pacientes. 

 

 

3. LOCAL DE ENTREGA  
 

a) HMARS - Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya 

 Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860- Jabaquara 

 A/C – Diretoria Administrativa- Tel.: 3394-8424/8425/8447 
 

b) HMACN - Hospital Municipal Profº Dr. Alípio Correa Neto 

 Al. Rodrigo de Brunn, 1989 – Ermelino Matarazzo – SP 

 A/C – Diretoria Administrativa Tel.: 3394-8141/8100/8101 
 

c) HMWP - Hospital Municipal Prof. Dr. Waldomiro de Paula 

  Rua Augusto Carlos Baumamm, 1074 – Itaquera – SP 

  A/C – Diretoria Administrativa - Tel.: 3394-9000/9001/9002 
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d) HMAZ - Hospital Municipal Alexandre Zaio 

 Rua Alves Maldonado, 128 – Vila Nhocué 

A/C - Diretoria Administrativa Tel.: 3394-9215/9216/9217 
 

e) HMIPG - Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouveia 

 Rua Juventus, 562 – Mooca 

 A/C Diretoria Administrativa - Tel.: 3394-7811/7812/7878 
 

f) HMBM – Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro 

 Rua: Antonio Lazaro, 226 - Jardim Iva - São Paulo -SP 

            A/C Diretoria Administrativa - Tel: 3394-9500 

 

g) HMTS - Hospital Municipal Tide Setúbal 
Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123 - São Miguel Paulista 

A/C Diretoria Administrativa - Tel.: 3394-8824/8825/8826 

 

h) HMJSH - Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria 

Av. Menotti Laudisio, 100 – Pirituba -SP 

A/C Diretoria Administrativa - Tel.: 3394-8633/8634/8635 

 

i) HMCC - Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio 

  Av. Celso Garcia, 4815 – Tatuapé – SP 

  A/C – Diretoria Administrativa -  Tel.: 3394-6987/6988/6989 

 

 

4. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

 

4.1. Descrição Técnica 
 

A) A descrição do equipamento consta no ITEM 12 -  Quadro 01 – Descrição do Item; 

 

B) As proponentes deverão mencionar na proposta comercial: marca, modelo, nº do registro 

do produto na ANVISA quando houver, descrição completa do produto ofertado e procedência; 
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5. DA ENTREGA  
 

a) A entrega dos Laringoscópios deverá ocorrer em até 10 dias corridos da retirada da Ordem 
de Fornecimento a ser emitida pelo Departamento de Gestão e Assistência - DEGAS. A 

CONTRATADA deverá assiná-la e devolve-la em até 02 dias úteis a contar da data de 

emissão da mesma.   

 

b) Os Laringoscópios deverão ser entregues embalados conforme praxe do fabricante, de 

modo que a integridade do produto seja preservada durante o transporte e seu 

armazenamento quando necessário. A proponente vencedora arcará com todos os custos 

e mão de obra para montagem dos aparelhos, deixando-o pronto para uso. 

 

c) A entrega dos produtos deverá seguir todas as recomendações da instituição, incluindo 

agendamento prévio com 3 dias de antecedência. 
 
6. DA GARANTIA 
 

a) O prazo de garantia total para o item deverá ser de no mínimo 12 (Doze) meses, a partir da 

data de entrega; 

 

b) A qualidade do item de acordo com os requisitos das normas da ABNT; 

 

c) Os Laringoscópios deverão apresentar etiqueta fixada contendo: identificação do 

fabricante, data de fabricação, número de série e campo para preenchimento da data de 

entrega. 

 

d) A CONTRATADA deverá garantir a reposição livre de despesas, do item fornecido 

considerado defeituoso, devido a eventuais deficiências em seu projeto, matéria-prima, 

fabricação ou transporte. 

 

e) A garantia deverá ser prestada no local onde o equipamento for alocado. Quando houver 

necessidade do mesmo ser enviado a assistência técnica do fabricante/empresa, os custos 
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de transporte para retirada e devolução ficarão a cargo da contratada, sem nenhum ônus à 

contratante. 

 

f) As eventuais intervenções realizadas no período de garantia, deverão ocorrer em prazo 

não superior a 36 (trinta e seis) horas úteis após o chamado da unidade, por qualquer meio 

disponível; 

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) No período da garantia a CONTRATADA deverá substituir sem nenhum ônus adicional, 

peças ou partes defeituosas decorrentes de vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste 

anormal do produto, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do 

equipamento, devidamente comprovado; 

 

b) As eventuais intervenções realizadas no período de garantia, deverão ocorrer em prazo 

não superior a 36 (trinta e seis) horas úteis após o chamado da unidade, por qualquer meio 

disponível; 

 

c) Fornecer produto novo, de 1ª linha de fabricação, e qualidade e em acordo com as 

especificações deste objeto e normas técnicas vigentes, 

 

d) Efetuar a troca imediata do produto, e sem ônus a esta Administração, caso o equipamento 

esteja com irregularidades ou divergente das especificações do edital. 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

a) Quando do recebimento do material, caberá a Diretoria Administrativa da unidade, 

designar uma pessoa responsável para acompanhar e conferir o  material; 

 

b) Se identificado irregularidades, defeitos ou divergência do produto em relação ao 

especificado no Edital, a Diretoria Administrativa deverá fazer a recusa no recebimento 

justificando o motivo, e, posteriormente informar a esta Administração sobre tal fato, sob pena 

de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato. 

 



Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal da Saúde  

Autarquia Hospitalar Municipal São Paulo 
 

 

Rua Frei Caneca, 1398/1402 – Consolação  – SP – CEP 01307-002 

c) Constatadas irregularidades no(s) equipamento(s) entregue(s), a unidade destinatária 

poderá rejeitá-lo(s) no todo ou em parte, notificando por escrito no documento de entrega. 

Sendo que, a CONTRATADA deverá comunicar em 1 (um) dia útil contado da notificação por 

escrito, as providências para sanar a inconformidade relatada, sem prejuízos às demais 

obrigações quanto ao cumprimento de prazos e aplicação de penalidades cabíveis. 

 

 

9. REQUISITOS GERAIS  
 

a) Os produtos deverão atender à Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às 

demais legislações pertinentes. 

 

b) Atender a todas as normativas técnicas vigentes;  

 

c) Atender na íntegra o descritivo do produto conforme Quadro 01 – Descrição do item; 

 

 

10. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

10.1  Referente ao produto 
 

a) Na proposta deverão constar de forma clara a marca, modelo, fabricante, descrição 

completa do produto, número do registro do produto na ANVISA e procedência; 

 

b) Apresentar comprovação, da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, através do registro do produto, este deverá estar vigente; 

 

c) Catalogo Técnico ou folheto elucidativo com foto contendo a marca, modelo, especificação 

completa do produto ofertado, este deverá estar em língua portuguesa do Brasil; 

 

 
 

10.2. Disposições gerais sobre os documentos 
 

j) Todos os documentos apresentados deverão ser claros e legíveis; 
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k) Documentos apresentados na forma de impressões do site da ANVISA ou cópia do Diário 

Oficial estão sujeitos a conferência pela equipe técnica da AHM. 

 

l) Documentos apresentados em cópia deverão ser autenticados ou estar acompanhados de 

original para conferência 

 

m) Os documentos apresentados em língua estrangeira, emitidos por entidades públicas ou 

privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados 

brasileiros e traduzidos por tradutor juramentado;  

 

 
11. DO PAGAMENTO 

 

d) O pagamento somente será efetuado após a conclusão da entrega dos aparelhos em 

todas as unidades de saúde, conforme previsto no item 5. 

 

e) Para isso a empresa CONTRATADA deverá entregar na unidade de saúde beneficiada 

com o equipamento, nota fiscal individual para hospital.  

 

f) Após finalizada todas as etapas estabelecidas no item 5, a unidade de saúde beneficiada 

com o equipamento deverá encaminhar para esta Autarquia, em até 5 (cinco) dias úteis, a 

nota fiscal juntamente com o Ateste de Recebimento conforme PORTARIA SMG nº 44/15, 

10 de outubro de 2015 e a PORTARIA SF nº 159, de 27 de junho de 2017 mencionando a 

data de conclusão dos serviços estabelecidos no item 5, para prosseguimento do processo 

de pagamento; 

 

g) O pagamento será efetuado em parcela única, em até 30 dias após o recebimento da 

documentação estabelecida nas alíneas “b” e “c” no Setor de Engenharia desta Autarquia 

Hospitalar Municipal; 
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12. DESCRIÇÃO TÉCNICA 

A) QUADRO 01 – DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

 

ITEM 1 - HMACN - HOSPITAL MUNICIPAL PROFº DR. ALÍPIO CORREA NETO 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA. 
(Código Comprasnet  445610) 

Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para 

pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. 

Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe 

das laminas. 

Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão 

internacional. 

Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a 

proporcionar  iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. 

As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou 

cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um. 

Observação: 

 Número de série gravado no cabo; 

 As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos 

laringoscópios; 

 Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas. 

4 

 
 
ITEM 2 - HMARS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO SABOYA 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA. 
(Código Comprasnet  445610) 

Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para 

pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. 

Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe 

6 
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das laminas. 

Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão 

internacional. 

Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a 

proporcionar  iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. 

As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou 

cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um. 

Observação: 

 Número de série gravado no cabo; 

 As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos 

laringoscópios; 

 Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas. 

 
 
ITEM 3 - HMAZ - HOSPITAL MUNICIPAL ALEXANDRE ZAIO 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA. 
(Código Comprasnet  445610) 

Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para 

pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. 

Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe 

das laminas. 

Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão 

internacional. 

Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a 

proporcionar  iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. 

As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou 

cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um. 

Observação: 

 Número de série gravado no cabo; 

 As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos 

laringoscópios; 

 Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas. 

2 
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ITEM 4 - HMBM - HOSPITAL MUNICIPAL BENEDITO MONTENEGRO 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA. 

(Código Comprasnet  445610) 

Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para 

pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. 

Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe 

das laminas. 

Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão 

internacional. 

Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a 

proporcionar  iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. 

As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou 

cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um. 

Observação: 

 Número de série gravado no cabo; 

 As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos 

laringoscópios; 

 Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas. 

4 

 
 
ITEM 5 - HMCC - HOSPITAL MUNICIPAL CARMINO CARICCHIO 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA. 
(Código Comprasnet  445610) 

Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para 

pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. 

Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe 

das laminas. 

Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão 

internacional. 

Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a 

10 
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proporcionar  iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. 

As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou 

cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um. 

Observação: 

 Número de série gravado no cabo; 

 As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos 

laringoscópios; 

 Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas. 

 
 
ITEM 6 - HMIPG- HOSPITAL MUNICIPAL IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA. 
(Código Comprasnet  445610) 

Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para 

pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. 

Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe 

das laminas. 

Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão 

internacional. 

Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a 

proporcionar  iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. 

As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou 

cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um. 

Observação: 

 Número de série gravado no cabo; 

 As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos 

laringoscópios; 

 Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas. 

15 
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ITEM 7 - HMJSH- HOSPITAL MUNICIPAL JOSE SOARES HUNGRIA 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA. 

(Código Comprasnet  445610) 

Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para 

pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. 

Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe 

das laminas. 

Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão 

internacional. 

Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a 

proporcionar  iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. 

As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou 

cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um. 

Observação: 

 Número de série gravado no cabo; 

 As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos 

laringoscópios; 

 Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas. 

15 

 
 
ITEM 8- HMTS - HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA. 
(Código Comprasnet  445610) 

Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para 

pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. 

Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe 

das laminas. 

Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão 

internacional. 

Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a 

15 
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proporcionar  iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. 

As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou 

cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um. 

Observação: 

 Número de série gravado no cabo; 

 As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos 
laringoscópios;  

 Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas. 

 
 
 
ITEM 9 - HMWP - HOSPITAL MUNICIPAL WALDOMIRO 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA. 
(Código Comprasnet  445610) 

Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para 

pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. 

Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe 

das laminas. 

Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão 

internacional. 

Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a 

proporcionar  iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. 

As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou 

cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um. 

Observação: 

 Número de série gravado no cabo; 

 As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos 

laringoscópios;  

 Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas. 

15 
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13. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

EQUIPAMENTO / 
QUANTITATIVO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  - UNIDADES HOSPITALARES 

TOTAL 
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 

HMACN HMARS HMAZ HMBM HMCC HMIPG HMJSH HMTS HMWP 

LARINGOSCÓPIO 
ADULTO - 

LÂMINAS CURVAS 
Nº 2,3 e 4 

 

4 6 2 4 10 15 15 15 15 86 

 
Observação: A grade de distribuição dos equipamentos poderá sofrer alteração quando da 

emissão da  Ordem de Fornecimento, conforme definição pelo Departamento de Gestão e 

Assistência - DEGAS. 

 
14. QUADRO DE ESTIMATIVA DE PREÇO DO PRODUTO OFERTADO 
 

HOSPITAL MUNICIPAL ALIPIO CORREA NETTO 

ITEM Descrição Detalhada dos 
Equipamentos Ofertados 

Marca e 
modelo 

Nº do registro 
na ANVISA QTD 

Preços 
Unitário R$  Total R$  

1 LARINGOSCÓPIO ADULTO - 
LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4     4     

 

HOSPITAL MUNICIPAL ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA 

ITEM Descrição Detalhada dos 
Equipamentos Ofertados 

Marca e 
modelo 

Nº do registro 
na ANVISA QTD 

Preços 
Unitário R$  Total R$  

2 LARINGOSCÓPIO ADULTO - 
LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4     6     

 

HOSPITAL MUNICIPAL ALEXANDRE ZAIO 

ITEM Descrição Detalhada dos 
Equipamentos Ofertados 

Marca e 
modelo 

Nº do registro 
na ANVISA QTD 

Preços 
Unitário R$  Total R$  

3 LARINGOSCÓPIO ADULTO - 
LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4     2     

 

HOSPITAL MUNICIPAL BENEDITO MONTENEGRO 

ITEM Descrição Detalhada dos 
Equipamentos Ofertados 

Marca e 
modelo 

Nº do registro 
na ANVISA QTD 

Preços 
Unitário R$  Total R$  

4 LARINGOSCÓPIO ADULTO - 
LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4     4     



Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal da Saúde  

Autarquia Hospitalar Municipal São Paulo 
 

 

Rua Frei Caneca, 1398/1402 – Consolação  – SP – CEP 01307-002 

HOSPITAL MUNICIPAL CARMINO CARICCHIO 

ITEM Descrição Detalhada dos 
Equipamentos Ofertados 

Marca e 
modelo 

Nº do registro 
na ANVISA QTD 

Preços 
Unitário R$  Total R$  

5 LARINGOSCÓPIO ADULTO - 
LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4     10     

 

HOSPITAL MUNICIPAL IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA 

ITEM Descrição Detalhada dos 
Equipamentos Ofertados 

Marca e 
modelo 

Nº do registro 
na ANVISA QTD 

Preços 
Unitário R$  Total R$  

6 LARINGOSCÓPIO ADULTO - 
LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4     15     

 

HOSPITAL MUNICIPAL JOSE SOARES HUNGRIA 

ITEM Descrição Detalhada dos 
Equipamentos Ofertados 

Marca e 
modelo 

Nº do registro 
na ANVISA QTD 

Preços 
Unitário R$  Total R$  

7 LARINGOSCÓPIO ADULTO - 
LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4     15     

 

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL 

ITEM Descrição Detalhada dos 
Equipamentos Ofertados 

Marca e 
modelo 

Nº do registro 
na ANVISA QTD 

Preços 
Unitário R$  Total R$  

8 LARINGOSCÓPIO ADULTO - 
LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4     15     

 

HOSPITAL MUNICIPAL  WALDOMIRO DE PAULA 

ITEM Descrição Detalhada dos 
Equipamentos Ofertados 

Marca e 
modelo 

Nº do registro 
na ANVISA QTD 

Preços 
Unitário R$  Total R$  

9 LARINGOSCÓPIO ADULTO - 
LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4     15     

 
 
15. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A) O menor valor por ITEM que atenda a todas as exigências deste objeto.  

 

 


