EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 073/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2018.
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU.
CONTRATADA: HOSPITALLY EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (BERÇO PEDIÁTRICO, CARRO MACA C/ ELEVAÇÃO
HIDRÁULICA, ASPIRADOR DE SECREÇÃO, MÁSCARA FACIAL MULTIGÁS, DESFIBRILADOR – DEA, CADEIRA DE
RODAS RESGATE) DE DEMAIS ITENS (REFRIGERADOR 342 LT, JAQUETA MOTOCICLISTA), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU E UPA PEDIATRIA TANCREDO
NEVES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS
Valor
Valor
Lote Qtd Und
Descrição
MARCA
Unitário
Total
DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMÁTICO (DEA).
Equipamento portátil, compacto,
leve, com display colorido de cristal
líquido, com animação que
corresponde aos comandos de
texto e voz. Para uso em pacientes
adultos e pediátricos. Tecnologia
de onda bifásica, protocolo de RCP
em conformidade com a Guideline
2015 (AHA- american heart
association) Possibilidades de
atualização futura de protocolo no
próprio local onde o equipamento
estiver instalado. Projetado para
atendimento em emergências
cardíacas tais como arritmias
malignas, TV E FV, que necessitam
de desfibrilação automática e
imediato. Instruir o socorrista
através de comandos de texto e
voz. Compensação automática da
impedância torácica do paciente
aumentando a eficácia na
desfibrilação e reduzindo o risco de
danos causados ao paciente.
Deverá exibir no display de cristal
CMOS
R$
04
05
Unid
R$ 9.486,99
líquido colorido o traçado do
DRAKE
47.434,95
eletrocardiograma (ECG), o status
da bateria, a frequência cardíaca, o
tempo de RCP e o contador de
choques. Deverá ter BIP audível
para instruir o socorrista na
frequência das compressões
torácicas.
Alarmes sonoros e visuais de
bateria fraca.
Realiza auto teste ao ser ligado
periodicamente. Informa o
percentual da carga da bateria,
quando detectada que a bateria
está com percentual baixo.
Bateria recarregável de longa
duração de lítio. No mesmo
equipamento poderá ser utilizado
pack de baterias descartáveis.
Capacidade da bateria recarregável
para 200 choques ou 10 horas de
monitoramento.
Modo de desfibrilação com carga
limitada em 50 Joules para uso
pediátrico e mínima de 150 Joules
para uso adulto.
Grau de proteção IP 56 ou superior,

contra entrada de sólidos e
líquidos. Este grau de proteção IP56
evitará que sólidos e líquidos
penetrem no equipamento e
evitará danos no equipamento e
aumentando a vida útil do mesmo.
O equipamento deverá ser capaz
de gravar dados do paciente,
compatível com ambiente
Windows para registro e
interpretação dos dados coletados.
Tempo de gravação em memória
interna de no mínimo 72 horas. A
transferência dos dados poderá ser
realizada por conexão USB ou
infravermelho, ou bluetooth.
O peso do equipamento com
bateria não poderá ser superior a
3,0 KG.
Deverá acompanhar uma bolsa
para alojar o Desfibrilador,
confeccionada em cordura (400)
material de longa duração e
resistente a abrasão, cortes e
rasgões. Fácil de lavar, seca
rapidamente, não mofa, possui
borracha reforçada e alça
resistente para transporte.
Revestida com pontos reflexivos,
eletroluminescentes, para facilitar
a visualização da bolsa à distância,
compartimento para acessórios,
compartimento para alojar os
materiais utilizados em BLS.
Suporte para alça de ombro
regulavel.
Acessório: 10 jogos de eletrodos
(pás) autoadesivas, manual do
usuário, certificado de garantia,
bolsa para transporte.
VALOR TOTAL: R$ 47.434,95 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA: 22 de novembro de 2018.
ASSINATURAS: Jucenir Leandro Stentzler
José Peixoto da Silva Neto
Dirnei Manoel da Maia

