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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Diretoria de Administração e LogístIca 
Gerência de Material e Patrimônio

 

Termo de Referência - FJZB/GAB/SUAFI/DIRAL/GEMAP  

   

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de insumos, no Elemento de Despesa 30.36 – Material
Hospitalar a fim de para atender aos animais assis�dos pela Fundação Jardim Zoológico de Brasília, conforme condições e
especificações constantes neste Termo de Referência.

1.2.  

2. DO OBJETIVO

2.1. O produto solicitado tem por obje�vo realizar suprimento emergencial de insumos para possibilitar a profilaxia e
atendimento veterinário dos animais assis�dos pela Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB.

 

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A presente proposição jus�fica-se pela necessidade de suprir a Diretoria de Medicina Veterinária de insumos
necessários para a atuação junto aos animais assis�dos pela Fundação Jardim Zoológico de Brasília – DF.

3.2. Atualmente a Diretoria Veterinária do Zoológico de Brasília é responsável pelo acompanhamento e eventual
tratamento de animais sob sua tutela, cerca de 900 animais, incluindo aves, mamíferos, répteis e artrópodes, sejam do plantel. São
espécimes considerados do plantel, bem como oriundos de resgate e apreensões como forma de apoio ao Batalhão de Polícia
Ambiental e demais Órgãos Ambientais, Hospital Veterinário da Universidade de Brasília e Centro de Triagem de Animais Silvestres
do Ibama.

3.3. A manutenção de animais selvagens em ca�veiro depende de tratamento apropriado que promova a conservação e
con�nuidade das espécies saudáveis e com potencial reprodu�vo adequado. A atuação médica veterinária tem por obje�vos
precípuos a programação e a preservação da saúde dos animais, o que envolve a prescrição e profilaxia em todas as suas
modalidades. 

3.4. Existem ainda procedimentos médico veterinários para o desenvolvimento e execução de programas de reprodução
e higiene sanitária. Com relação ao úl�mo item, cabe ressaltar que a atuação veterinária promove e preserva a saúde tanto dos
envolvidos no trato dos animais quanto do público do Zoológico, em razão da diminuição do risco de transmissão de doenças dos
animais ca�vos, o que vincula a atuação veterinária à operação sanitarista. A saúde animal se torna, desta maneira, extensiva à
saúde dos visitantes que podem desfrutar da observação animal com total segurança e tranquilidade cons�tuindo o público
usuário o principal beneficiário da atuação veterinária, além de garan�r o bem-estar animal. Assim sendo, o fornecimento aqui
tratado tem que ser con�nuo, sob pena de colocar em risco a saúde e a sobrevivência dos animais e do público envolvido.

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. A aquisição será por meio de dispensa de licitação, art. 75, inciso II,  pela Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que
estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço, em atenção à Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

5.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das neste Termo de
Referência, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de
mercado, em consonância com o disposto na Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

5.3. A proposta comercial deverá ser entregue, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, com o preço
unitário, incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto deste Termo de Referência, como também, todos os tributos,
embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta
licitação.

 

6. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR
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UNITARIO TOTAL

1. 10 CX
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL (24G x 3/4), medindo 20 mm x
0,55 mm; com bisel trifacetado; sem mandril, prazo de validade: 75% do prazo
total, caixa com 100 unidades. 

R$29,90 R$299,00

2. 5 CX
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL(22Gx1), medindo 25 mm x 0,70
mm; com biseltrifacetado; sem mandril, prazo de validade: 75% do prazo total,
caixa com 100 unidades.

R$17,31 R$86,55

3. 5 CX
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL (21Gx1), medindo 25 mm x 0,8
mm; com biseltrifacetado; sem mandril, prazo de validade: 75% do prazo total,
caixa com 100 unidades.

R$12,95 R$64,75

4. 5 CX
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, Medindo: 40 mm x 1,2 mm; com
biseltrifacetado; sem mandril, Prazo de validade: 75% do prazo total caixa com
100 unidades.

R$19,36 R$96,80

5. 5 CX
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL (16G x 1¹/2), medindo 40 mm x
1,6 mm; com biseltrifacetado; sem mandril, prazo de validade de 75% do prazo
total, caixa com 100 unidades.

R$13,54 R$67,70

6. 100 RL
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, Descrição: Algodão ortopédico
medindo 15 cm de largura, prazo de validade de 75% do prazo total de validade
do produto, rolo com no mínimo 150 cm.

R$1,41 R$7,05

7. 50 UND ATADURA DE CREPOM. Descrição: Tamanho: 10cm x 1,8m; Composição:
80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; 13 fios/cm². Unidade R$1,41 R$70,50

8. 50 UND ATADURA DE CREPOM. Descrição: Tamanho: 20cm x 1,8m; Composição:
80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; 13 fios/cm². Unidade R$2,63 R$131,50

9. 30 UN
BANDAGEM ELÁSTICA, Descrição: Bandagem elástica auto-aderente com 5
cm de largura, prazo de validade de 75% do prazo total de validade do produto,
rolo com 4,5 metros.

R$13,43 R$671,50

10. 30 UND
BANDAGEM ELÁSTICA, Descrição: Bandagem elástica auto-aderente com 15
cm de largura, prazo de validade de 75% do prazo total de validade do produto,
rolo com 4,5 metros.

R$53,90 R$1.617,00

11. 20 PCT
AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL, Material: falso tecido
(polipropileno) com punho em malha, Apresentação: estéril, com embalagem
dupla, mangas longas, descartável, impermeável, estéril, Tamanho: G. 

R$16,98 R$339,60

12. 5 pct

COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, Aplicação: absorção de fluídos e
sangue em cavidade cirúrgica, Material: 100 % algodão, Características
Adicionais: com alça de algodão, 04 camadas, cor branca, bainha com overlock,
com ausência de branco óptico, de amido, de sujidade e de fiapos. Deve oferecer
absorção imediata de fluídos e sangue. Embalagem plástica que garanta proteção
ao produto durante transporte até o momento do uso, Forma De Apresentação:
embalagem plástica, pacote com 50 unidades, Prazo de validade: 75% do prazo
total de validade do produto, Unidade De Estoque: pacote (PC), , Unidade De
Fornecimento: embalagem plástica, pacote com 50 unidades, Processo De
Esterilização: não estéril, Tamanho/Capacidade: medidas: 23 cm x 25 cm; Peso
mínimo: 25 gramas

R$65,75 R$328,75

13. 6 CX CATETER INTRAVENOSO, Material: descartável, Características Adicionais:
tipo jelco, estéril, uso periférico, calibre 24G, cânula externa siliconizada,
confeccionada em teflon com parede fina, radiopaco, flexível, resistente a torção,
atóxico, com câmara transparente de refluxo sanguíneo, tampa protetora do

R$108,92 R$653,52
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conjunto agulha e catéter, com agulha em aço inox, bisel trifacetado, embalagem
papel cirúrgico com dados de identificação, data, procedência, tipo e validade da
esterilização, Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades

14. 6 CX

CATETER INTRAVENOSO, Material: descartável, Características Adicionais:
tipo jelco, estéril, uso periférico, calibre 22G, cânula externa siliconizada,
confeccionada em teflon com parede fina, radiopaco, flexível, resistente a torção,
atóxico, com câmara transparente de refluxo sanguíneo, tampa protetora do
conjunto agulha e catéter, com agulha em aço inox, bisel trifacetado, embalagem
papel cirúrgico com dados de identificação, data, procedência, tipo e validade da
esterilização, Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades

R$119,58 R$717,48

15. 4 CX

CATETER INTRAVENOSO, Material: descartável, Características Adicionais:
tipo jelco, estéril, uso periférico, calibre 20G, cânula externa siliconizada,
confeccionada em teflon com parede fina, radiopaco, flexível, resistente a torção,
atóxico, com câmara transparente de refluxo sanguíneo, tampa protetora do
conjunto agulha e catéter, com agulha em aço inox, bisel trifacetado, embalagem
papel cirúrgico com dados de identificação, data, procedência, tipo e validade da
esterilização, Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades

R$99,97 R$399,88

16. 4 CX

CATETER INTRAVENOSO, Material: descartável, Características Adicionais:
tipo jelco, estéril, uso periférico, calibre 18G, cânula externa siliconizada,
confeccionada em teflon com parede fina, radiopaco, flexível, resistente a torção,
atóxico, com câmara transparente de refluxo sanguíneo, tampa protetora do
conjunto agulha e catéter, com agulha em aço inox, bisel trifacetado, embalagem
papel cirúrgico com dados de identificação, data, procedência, tipo e validade da
esterilização, Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades

R$118,62 R$474,48

17. 3 CX

CATETER INTRAVENOSO, Material: descartável, Características Adicionais:
tipo jelco, estéril, uso periférico, calibre 16G, cânula externa siliconizada,
confeccionada em teflon com parede fina, radiopaco, flexível, resistente a torção,
atóxico, com câmara transparente de refluxo sanguíneo, tampa protetora do
conjunto agulha e catéter, com agulha em aço inox, bisel trifacetado, embalagem
papel cirúrgico com dados de identificação, data, procedência, tipo e validade da
esterilização, Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades

R$142,86 R$428,58

18. 3 CX

CATETER INTRAVENOSO, Material: descartável, Características Adicionais:
tipo jelco, estéril, uso periférico, calibre 14G, cânula externa siliconizada,
confeccionada em teflon com parede fina, radiopaco, flexível, resistente a torção,
atóxico, com câmara transparente de refluxo sanguíneo, tampa protetora do
conjunto agulha e catéter, com agulha em aço inox, bisel trifacetado, embalagem
papel cirúrgico com dados de identificação, data, procedência, tipo e validade da
esterilização, Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades

R$219,70 R$659,10

19. 1 UN

SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA EM BORRACHA, Aplicação: circuito e
ventilação de pacientes, Material: borracha, Características Adicionais: sistema
de anestesia em borracha completo (traqueia, duplo T, bolsa de reinalação em
borracha com capacidade para 500 ml - pediátrico, máscara com coxim tamanhos
01, 02, 03 e 04). Processo de esterilização: dispensado; Forma de apresentação;
embalagem individual; Prazo de validade: indeterminado

R$246,21 R$246,21

20. 1 UN

SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA EM BORRACHA,Aplicação: circuito e
ventilação de pacientes, Material: borracha, Características Adicionais: sistema
de anestesia em borracha completo (traqueia, duplo T, bolsa de reinalação em
borracha com capacidade para 1 l, máscara). Processo de esterilização:
dispensado; Forma de apresentação; embalagem individual; Prazo de validade:
indeterminado

R$176,54 R$176,54

21. 1 UN SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA EM BORRACHA,Aplicação: circuito e
ventilação de pacientes, Material: borracha, Características Adicionais: sistema
de anestesia em borracha completo (traqueia, duplo T, bolsa de reinalação em
borracha com capacidade para 2 l, máscara). Processo de esterilização:
dispensado; Forma de apresentação; embalagem individual; Prazo de validade:
indeterminado

R$244,52 R$244,52



25/07/2022 14:38 SEI/GDF - 90734071 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=102416861&infra_sist… 4/11

22. 1 UN

SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA EM BORRACHA,Aplicação: circuito e
ventilação de pacientes, Material: borracha, Características Adicionais: sistema
de anestesia em borracha completo (traqueia, duplo T, bolsa de reinalação em
borracha com capacidade para 3 l, máscara). Processo de esterilização:
dispensado; Forma de apresentação; embalagem individual; Prazo de validade:
indeterminado

R$206,74 R$206,74

23. 1 UN

SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA EM BORRACHA,Aplicação: circuito e
ventilação de pacientes, Material: borracha, Características Adicionais: sistema
de anestesia em borracha completo (traqueia, duplo T, bolsa de reinalação em
borracha com capacidade para 5 l, máscara). Processo de esterilização:
dispensado; Forma de apresentação; embalagem individual; Prazo de validade:
indeterminado

R$162,57 R$162,57

24. 24 ROLO

ESPARADRAPO CIRÚRGICO, Material: confeccionado em tecido 100% em
algodão, largura de 10 cm, Características Adicionais: impermeável, capa plástica
com identificação do produto, Prazo de validade: 75% do prazo total de validade
do produto, Unidade De Fornecimento: rolo com 4,5 m.

R$10,45 R$250,80

25. 40 UN

TUBO EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA, Aplicação: utilização na
pediatria e neonatologia para linha de infusão, Material: PVC flexível e
transparente, Tamanho/Capacidade: comprimento de 120cm,diâmetro interno de
1,5mm e diâmetro externo de 2,4mm,volume interno de 1,6ml, Características
Adicionais: compatível com equipamento da marca b. braun, Conector luer
fêmea com tampa em uma das extremidades e conector luer lock na outra
extremidade, Processo De Esterilização: óxido de etileno, Forma De
Apresentação: embalagem individual, Unidade De Estoque: unidade(UN). 
Precisa ser compatível com Bomba de Seringa Terumo – Terufusion Syringe
Pump TE-332. Patrimônios FJZB (4591 e 4592)

R$12,80 R$512,00

26. 3 CX
FIO CIRURGICO, Descrição: Monofilamento de nylon preto, estéril, não
absorvível, diâmetro 4-0, comprimento 45 cm, agulha de 1/2 de círculo,
triangular, medindo 1,5 cm, caixas com 24 unidades.

R$126,64 R$379,92

27. 3 CX
FIO CIRURGICO, Descrição: Monofilamento de nylon preto, estéril, não
absorvível, diâmetro 3-0, comprimento 45 cm, agulha de 1/2 de círculo,
triangular, medindo 1,5 cm, caixas com 24 unidades.

R$67,90 R$203,70

28. 3 CX
FIO CIRURGICO, Descrição: Monofilamento de nylon preto, estéril, não
absorvível, diâmetro 3-0, comprimento 45 cm, agulha de 3/8 de círculo,
triangular, medindo 3 cm, caixas com 24 unidades.

R$77,00 R$231,00

29. 3 CX
FIO CIRURGICO, Descrição: Monofilamento de nylon preto, estéril, não
absorvível, diâmetro 2-0, comprimento 45 cm, agulha de 3/8 de círculo,
triangular, medindo 3 cm, caixas com 24 unidades.

R$56,21 R$169,83

30. 3 CX
FIO CIRURGICO, Descrição: Monofilamento de nylon preto, estéril, não
absorvível, diâmetro 0, comprimento 45 cm, agulha de 3/8 de círculo, triangular,
medindo 2 cm, caixas com 24 unidades.

R$54,30 R$162,90

31. 3 CX

FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA,Características: Fio de sutura de
poliglactina 910 e poligactina 370 com estearato de cálcio, trançado, impregnado
com substância antibacteriana, violeta, com 70 cm, nº 3-0, com agulha de alta
resistência ao dobramento, 1/2 círculo de curvatura, superfície de segurança para
fixação no porta agulhas do tipo estrias longitudinais, Apresentação: caixa com
36 unidades.

R$330,05 R$990,15

32. 3 CX FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA, Características: Fio de sutura de
poliglactina 910 e poligactina 370 com estearato de cálcio, trançado, impregnado
com substância antibacteriana, violeta, com 70 cm, nº 2-0, com agulha de alta
resistência ao dobramento, 1/2 círculo de curvatura, superfície de segurança para

R$314,83 R$944,49



25/07/2022 14:38 SEI/GDF - 90734071 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=102416861&infra_sist… 5/11

fixação no porta agulhas do tipo estrias longitudinais, Apresentação: caixa com
36 unidades.

33. 3 CX

FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA, Características: Fio de sutura de
poliglactina 910 e poligactina 370 com estearato de cálcio, trançado, impregnado
com substância antibacteriana, violeta, com 70 cm, nº 0, com agulha de alta
resistência ao dobramento, 3/8 círculo de curvatura, superfície de segurança para
fixação no porta agulhas do tipo estrias longitudinais, Apresentação: caixa com
36 unidades.

R$225,00 R$675,00

34. 10 UN GARROTE DE LÁTEX COM FECHO, Tamanho do tubo: 0,5 cm x 30
cm, Tamanho da trava: 3,5 cm x 3,2 cm x 1,1 cm. R$5,71 R$57,10

35. 20 PCT
GAZE HIDRÓFILA DE ALGODÃO, Características Adicionais: 13 fios,
medindo 7,5 x 7,5 cm, Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do
produto, Unidade De Fornecimento: pacote com 500 compressas.

R$37,31 R$746,20

36. 2 UN

MÁSCARA COM COXIM INFLÁVEL, destinada à ventilação de vias aéreas,
para uso não invasivo oro-nasal, utilizada em oxigenioterapia, anestesia e outros
procedimentos,  Composição: cúpula em policarbonato com coxim inflável em
PVC, Apresentação:  tamanho adulto, nº 5, não estéril, Validade: indeterminada.

R$48,40 R$96,80

37. 1 UN

MÁSCARA DE RESSONÂNCIA VNI E ANESTESIA, máscara facial
para ressonância, anestesia ou ventilação não invasiva, Composição: PVC com
coxim insuflável siliconizado, válvula sem metal, conexão universal,
Apresentação: tamanho neonatal, nº 0, não estéril.

R$33,66 R$33,66

38. 1 UN

MÁSCARA DE RESSONÂNCIA VNI E ANESTESIA, máscara facial
para ressonância, anestesia ou ventilação não invasiva, Composição: PVC com
coxim insuflável siliconizado, válvula sem metal, conexão universal,
Apresentação: tamanho adulto pequeno, nº 4, não estéril.

R$25,87 R$25,87

39. 1 UN

MÁSCARA DE RESSONÂNCIA VNI E ANESTESIA, máscara facial
para ressonância, anestesia ou ventilação não invasiva, Composição: PVC com
coxim insuflável siliconizado, válvula sem metal, conexão universal,
Apresentação: tamanho adulto pequeno, nº 6, não estéril.

R$40,60 R$40,60

40. 30 UN PLUG ADAPTADOR PRN :  Adaptador Luer Lock com látex auto-vedante.
 Apirogênico.  Esterilizado por óxido de etileno R$9,34 R$280,20

41. 2500 UN
SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, Características Adicionais:
Seringa de 3ml com agulha descartável e estéril, confeccionada em polipropileno,
siliconização interna, cilindro com anel de retenção e bico tipo rosca.

R$0,92 R$2.300,00

42. 1500 UN
SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, Características Adicionais:
Seringa de 5ml com agulha descartável e estéril, confeccionada em polipropileno,
siliconização interna, cilindro com anel de retenção e bico tipo rosca.

R$0,95 R$1.425,00

43. 1000 UN

SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, Características Adicionais:
Seringa de 10ml com agulha descartável e estéril, confeccionada em
polipropileno, siliconização interna, cilindro com anel de retenção e bico tipo
rosca.

R$1,19 R$1.190,00

44. 1000 UN

SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, Características Adicionais:
Seringa de 20ml com agulha descartável e estéril, confeccionada em
polipropileno, siliconização interna, cilindro com anel de retenção e bico tipo
rosca.

R$1,55 R$1.550,00

45. 50 EMB SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES, Descrição: solução de cloretos de sódio,
potássio e cálcio e lactato sódico, injetável, prazo de validade de 75% do prazo

R$14,38 R$719,00
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total de validade do produto, sistema fechado de infusão em embalagem (frasco
ou bolsa) com 250ml.

46. 50 EMB

SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SÓDIO, Descrição: solução de
cloretos de sódio, potássio e cálcio e lactato sódico, injetável, prazo de validade
de 75% do prazo total de validade do produto, sistema fechado de infusão em
embalagem (frasco ou bolsa) com 250ml.

R$17,48 R$874,00

47. 50 BOLSA

SORO FISIOLÓGICO, Forma Farmacêutica: solução injetável de cloreto de
sódio, Concentração: 0,9%, Características Adicionais: bolsa plástica flexível
estéril, atóxica e apirogênica, com sistema fechado, em PVC, Prazo de validade:
75% do prazo total de validade do produto, Unidade De Fornecimento: bolsa com
250ml.

R$12,39 R$619,50

48. 100 BOLSA

SORO FISIOLÓGICO, Forma Farmacêutica: solução injetável de cloreto de
sódio, Concentração: 0,9%, Características Adicionais: bolsa plástica flexível
estéril, atóxica e apirogênica, com sistema fechado, em PVC, Prazo de validade:
75% do prazo total de validade do produto, Unidade De Fornecimento: bolsa com
500ml.

R$11,60 R$1.160,00

49. 1 CX
LÂMINA DE BISTURI Nº10. Descrição: Confeccionada em Aço Carbono,
Embalagem em alumínio, que garante sua integridade até o momento do uso.
Esterilizadas por Raios Gama. Caixa com 100 unidades.

R$72,99 R$72,99

50. 1 CX
LÂMINA DE BISTURI Nº24. Descrição: Confeccionada em Aço Carbono
Embalagem em alumínio, que garante sua integridade até o momento do uso.
Esterilizadas por Raios Gama. Caixa com 100 unidades.

 

R$43,20

 

R$43,20

51. 5 CARTELA
LÂMINA DE NAVALHA. Descrição: Aço inoxidável, e Politetrafluoroetileno. 5
Cartelas com 20 Caixinhas cada, 20 caixinhas contendo 3 lâminas cada total 60
lâminas

R$29,90 R$149,50

52. 5 EMB

PROPÉ. Descrição: Confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido): 100%
Polipropileno; Possui acabamento em elástico para melhor fixação aos pés;
Garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias; Elevada
inércia química; Não absorve líquidos (como água, corantes, sangue) e apresenta
impermeabilidade de 80%; Atóxica, hipoalérgica, não inflamável e esterilizável
(por óxido de etileno). Contém 100 und. em 1 embalagem.

R$24,99 R$124,95

53. 8 PCT

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA.  Características do
produto: Tripla camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência de
Filtragem Bacteriana) maior que 95%; Atóxica; Solda por ultrassom; Descartável
e de uso único; Material 100% Polipropileno; Hipoalergênica; Hidrorepelente;
Certificação de Conformidade Europeia; Não Inflamável. Contém 70 unidades
em 1 pacote.

R$25,83 R$206,64

54. 2 EMB

DETERGENTE HOSPITALAR. Composição: Tensoativo Aniõnico, Ácido
Inorgânico, Sequestrante Conservante, Corante e Veículo. Características:
Detergente para limpeza de instrumentais e bancadas de aço inox; Deve ser
aplicado com pincel, nunca em imersão. Informações complementares: Para
instrumental de aço inox cuja superfície esteja manchada devido ao excesso de
calor causado por fogo, estufas u em superfícies, oxidados pelo tempo e uso
continuo. Quantidade: 500ml

R$23,30 R$46,60

55. 40 UN

SONDA URETRAL Nº 4. Descrição:  Espessura da sonda: 1,67mm;
Comprimento 400 mm; Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;
Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas
descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de
furação específica e conector com tampa.

R$0,86 R$34,40
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56. 30 UN SONDA URETRAL Nº 6. Descrição:  Espessura da sonda: 2,00mm;
Comprimento 400 mm; Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;
Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas
descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de
furação específica e conector com tampa.

R$0,98 R$29,40

57. 20 UN

SONDA URETRAL Nº 8. Descrição:  Espessura da sonda: 2,7mm;
Comprimento 400 mm; Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;
Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas
descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de
furação específica e conector com tampa.

R$0,92 R$18,40

58. 20 UN

SONDA URETRAL Nº 10. Descrição:  Espessura da sonda: 3,30mm;
Comprimento 400 mm; Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;
Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas
descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de
furação específica e conector com tampa.

R$1,04 R$20,80

59. 20 UN

SONDA URETRAL Nº 12. Descrição:  Espessura da sonda: 4,00mm;
Comprimento 400 mm; Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;
Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas
descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de
furação específica e conector com tampa.

R$1,79 R$35,80

60. 20 UN

SONDA URETRAL Nº 14. Descrição:  Espessura da sonda: 4,70mm;
Comprimento 400 mm; Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;
Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas
descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de
furação específica e conector com tampa.

R$1,06 R$21,20

61. 20 UN

SONDA URETRAL Nº 16. Descrição:  Espessura da sonda: 5,30mm;
Comprimento 400 mm; Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;
Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas
descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de
furação específica e conector com tampa.

R$1,37 R$27,40

62. 20 UN

SONDA URETRAL Nº 18. Descrição:  Espessura da sonda: 6,00mm;
Comprimento 400 mm; Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;
Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas
descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de
furação específica e conector com tampa.

R$1,50 R$30,00

63. 20 UN

SONDA URETRAL Nº 20. Descrição:  Espessura da sonda: 6,70mm;
Comprimento 400 mm; Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;
Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas
descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de
furação específica e conector com tampa.

R$1,20 R$24,00

64. 5 FRASCO
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE LACTATO ACCUTREND BM LACTATO
ROCHE, frasco com 25 unidades. as tiras devem ser compatíveis com o aparelho
Accutrend plus

R$289,91 R$1.449,55

65. 5 KIT

Kit de Máscara de anestesia para pequenos animais, flexível.

Kit com 3 tamanhos

Pequena - Comprimento 10cm x Largura 6,5cm x Abertura da Borracha
3cm
Média - Comprimento 10cm x Largura 9cm x Abertura da Borracha 4cm
Grande - Comprimento 14cm x Largura 13cm x Abertura da Borracha 5cm

 

R$183,35 R$916,75
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66. 1 UNID Umbu de silicone autoclavavel de 1600ml

fabricado em silicone translúcido, autoclavável, com coxim inflável, válvula
unidirecional (bico de pato), capacidade de 1600ml

R$194,49 R$194,49

67. 1 UNID
Umbu de silicone autoclavavel de 500ml

fabricado em silicone translúcido, autoclavável, com coxim inflável, válvula
unidirecional (bico de pato), capacidade de 500ml

R$189,05 R$189,05

68. 1 UNID
Umbu de silicone – autoclavavel de 250ml

fabricado em silicone translúcido, autoclavável, com coxim inflável, válvula
unidirecional (bico de pato), capacidade de 250ml

R$213,91 R$213,91

 

7. DO PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E DO RECEBIMENTO DOS ITENS

7.1. Os itens deverão ser entregues em remessa única, num  prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos, contados a
par�r do recebimento da nota de empenho. 

7.2.  Os produtos deverão estar de acordo com a legislação e normas vigentes.

7.3. A embalagem dos produtos deverá ser original do fabricante, atóxica, limpa e íntegra, ou seja, sem rasgos, sem
amassados, sem trincas ou outras imperfeições.

7.4. Na rotulagem deverá constar o nome e composição do produto, n° do item, data de fabricação e de validade, nº do
CNPJ, nome e endereço do fabricante/produtor, condições de armazenamento, peso, quan�dade, registro e dados do responsável
técnico junto ao respec�vo Conselho, neste úl�mo caso quando couber.

7.5. No momento da entrega, o produto deverá ter validade mínima de 75% do prazo total de validade previsto na
embalagem;

7.6. Os produtos que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser subs�tuídos pela contratada em
até 7 (sete) dias úteis e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente.

7.7. Com o obje�vo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, o
recebimento dos materiais será realizado:

7.7.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do produto com a especificação
constante do presente termo e

7.7.2. Defini�vamente, em até 7 (sete) dias úteis, contados da instalação, configuração e treinamento dos
usuários, mediante termo circunstanciado, após verificar que o produto entregue possui todas as caracterís�cas consignadas, no
que tange a quan�dade solicitada e qualidade do produto especificada, conforme este Termo de Referência.

7.8. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os produtos possuem vícios aparentes ou redibitórios ou estão
em desacordo com as especificações ou a proposta, será suspenso o pagamento, até que sanado o problema.

7.9. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço e/ou
bem, nem a é�co profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

7.10. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem jus�fica�va por escrito,
aceita pela Administração sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente.

7.11. Os produtos deverão ser entregues no Núcleo de Almoxarifado da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, localizado
na Avenida das Nações Via L4 sul, Brasília – DF. CEP: 70.610-100. Telefone e Fax (61) 3445-7031. CNPJ 02.537.782/0001-280,
responsável pelo controle, averiguação e acompanhamento do recebimento e estoque. A entrega deve ser feita de segunda à
sexta-feira, no horário de 09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00.

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Entregar os materiais quando solicitados pelo Contratante e de acordo as especificações e condições estabelecidas
neste Termo de Referência.

8.2. Disponibilizar pessoal especializado (no mínimo duas pessoas para descarregamento) na entrega do produto,
garan�ndo a qualidade do fornecimento;

8.3. Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause à contratante, a seu pedido ou de
terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do serviço, objeto deste Termo de Referência, não cabendo a
contratante, em hipótese alguma, responsabilidade por danos direto, indireto ou lucros cessantes;

8.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, no todo ou em parte, os direitos e obrigações assumidas por força de
contrato;
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8.5. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Termo de Referência, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais,
previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

8.6. Entregar os produtos em perfeito estado de conservação, sem que as embalagens estejam rasgadas, amassadas,
com lacres violados, com indício de umidade ou qualquer outra alteração, bem como sem sujeira e sem defeitos que possam
alterar sua aparência, isenta de deformações oriundas de manuseio e transporte, enfim, ausente qualquer condição que possa vir a
comprometer a qualidade da mercadoria;

8.7. Subs�tuir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado em que for constatado defeito ou má
qualidade resultante do transporte inadequado, quando da entrega;

8.8. Transportar os bens em veículos fechados, de acordo com as normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA;

8.9. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendido pelo Contratante;

8.10. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus�fica�vas que serão objeto de apreciação pela
CONTRATANTE.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Conferir minuciosamente a qualidade e quan�dade dos itens e consequente aceitação dos materiais entregues;

9.2. Atestar a nota fiscal de acordo com nas Normas de Execuções Orçamentárias e Financeiras vigentes do Distrito
Federal;

9.3. Comunicar à Contratada, por escrito ou por e-mail, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja subs�tuído, reparado ou corrigido;

9.4. Emi�r termo circunstanciado à Contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, a fim de que seja subs�tuído, reparado ou corrigido;

9.5. Efetuar o pagamento da fatura de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira após o atesto e
aprovação do pedido;

9.6. Permi�r aos funcionários da contratada (devidamente iden�ficados) acesso ás dependências da contratante caso
necessário;

 

10. DO VALOR ESTIMADO

10.1. O valor da aquisição ficou es�mado em R$ 32.612,07 (trinta e dois mil seiscentos e doze reais e sete centavos). O
detalhamento da es�ma�va se encontra na Planilha Compara�va de Preços.

 

11. DA NOTA DE EMPENHO

11.1. As notas de empenho serão processadas na modalidade ordinário.

11.2. O empenho ordinário significa que a reserva de recursos orçamentários des�nados a atender despesas de valor fixo
e previamente determinado cujo pagamento deve ocorrer de uma só vez.

11.3. A Nota de Empenho da despesa terá força de Contrato, conforme prevê o Art. 95 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de
2021.

 

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado pela contratante até 30 (trinta) dias após o recebimento defini�vo da Nota Fiscal rela�va
ao produto de acordo com as normas de execução orçamentária do Distrito Federal.

12.2. No ato da entrega do produto e nota fiscal deverá ser apresentada a documentação fiscal, tais como: Cer�dões do
INSS, FGTS, Dívida A�va da União, GDF e cer�dão nega�va de dívidas trabalhistas.

 

13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

13.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual compe�rá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução da entrega e de tudo dará ciência à Administração.

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o da Lei nº 14.133/2021.
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14. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que o objeto a ser adquirido é amplamente comercializado
por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter
compe��vo da disputa pelo menor preço;

14.2. Pelo mesmo fato, não há mo�vos para se admi�r a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos
contratuais e consequentemente outras atribuições à administração pública. Deste modo, é vedada a subcontratação do objeto.

 

15. DA SUSTENTABILIDADE

15.1. A CONTRATADA deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos Art. 144 da Lei nº 14.133, de
01 de abril de 2021, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;

 

16. DO FORO

16.1. O foro para dirimir questões rela�vas ao presente Termo de Referência será o da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília – DF.

 

BETANIA PEREIRA BORGES 

Diretora de Medicina Veterinária

 

 

LUISA HELENA ROCHA DA SILVA

Superintendente de Conservação e Pesquisa

 

 

De acordo.

Considerando os termos do Inciso II, do Art. 14, do Decreto Federal nº 10.024/2019, APROVO o presente Termo de
Referência e ra�fico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento do objeto
em tela.

 

 

       ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES 
Diretora-Presidente

Documento assinado eletronicamente por BETANIA PEREIRA BORGES - Matr.0273616-0,
Diretor(a) de Medicina Veterinária, em 13/07/2022, às 09:30, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUISA HELENA ROCHA DA SILVA - Matr.0276375-3,
Superintendente de Conservação e Pesquisa, em 13/07/2022, às 14:59, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES -
Matr.0273484-2, Diretor(a)-Presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, em
22/07/2022, às 17:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 90734071 código CRC= 930BD892.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida das Nações, Via L 4 Sul, s/n - Bairro Candangolândia - CEP 70610-100 - DF



25/07/2022 14:38 SEI/GDF - 90734071 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=102416861&infra_sis… 11/11

3445-7028 
 

00196-00000754/2021-61 Doc. SEI/GDF 90734071


