
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 041/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2018. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU. 

CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COLCHÕES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, TAIS COMO: 
MONITORES CARDÍACOS, CARDIOVERSOR, DETECTOR FETAL, CAMA HOSPITALAR, CARRO MACA, 
ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL, CARRINHO DE EMERGÊNCIA, PRANCHA PARA IMOBILIZAÇÃO, 
ESCADINHA PARA LEITO, OXÍMETRO DE PULSO, MÁSCARA FACIAL MULTI GÁS E INCUBADORA DE 
TRANSPORTE COM MACA RETRÁTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU E UPA PEDIATRIA TANCREDO NEVES, PELO PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES. 

LOTE QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR  

UNITÁRIO 
VALOR  
TOTAL 

06 02 unid. 

DETECTOR FETAL digital 
com tela em lcd e bateria 
recarregável. produto de 
alta tecnologia com alto 
falante de ótima 
performance, transdutor de 
alta sensibilidade, tela de 
lcd para visualização 
numérica do batimento 
cardíaco fetal a partir da 
10ª a 12ª semana de 
gestação.bateria interna 
recarregável e carregador 
integrado proporcionando 
um tempo maior de 
funcionamento do 
aparelho. design compacto 
e fácil de operar. conteúdo 
da embalagem: 
monitor; sonda 
(transdutor) de 2 mhz; 
bateria ni-mh; carregador 
bivolt. 

MEDPEJ/MEDPEJ  
EQUIP.MED.LTDA 

EPP/ BRASILIA 
DF/ 7001D/ 

80127840024 

R$ 597,00 R$ 1.194,00 

13 15 unid. 

OXÍMETRO DE PULSO: 
portátil tipo hand held, 
utilizado para verificação 
não invasiva continua da 
saturação periférica de 
oxigênio (spo2) no sangue 
através de sensor 
infravermelho de dedo, 
bom como a mensuração 
da frequência cardíaca, 
confeccionado em material 
resistente, com peso 
máximo incluindo bateria 
de 600g, faixa de medida 
da saturação de 0 a 100%, 
com acurácia de +/- 4 
dígitos, faixa de medida da 
frequência de pulso 
incluindo ao menos de 30 a 
220 bpm, com exatidão na 
faixa de amostragem 
máxima de 5 bpm, display 
digital multicor com 
amostragem simultânea 
dos valões de spo2, 
frequência cardíaca e 
pletismografia além de 
indicação da qualidade do 
sinal de pulso, máximo de 

ALFAMED/ALFA 
MED SISTEMAS 
MEDICOS LTDA 

BRASIL/SENSE 10 
80629370004 

R$ 2.300,50 R$ 34.507,50 



tempo para estabilização 
do sinal, 10 segundos após 
conexão ideal do sensor ao 
paciente, deverá possuir 
baixa spo2/pulso, alarme 
sonoro e visual para sensor 
desconectado e indicador 
sonoro ou visual de baixa 
perfusão, indicação de 
baixa carga de energia. 
possibilidade de 
configuração de alarmes. 
permitir o uso de sensor 
digital permanente 
(reutilizavel) padrão nellcor 
ou masimo para paciente 
adulto, pediátrico e 
neonatal. deve vir 
acompanhado dos 
seguintes acessórios: 02 
(dois) sensores de 
oximetria permanentes 
padrão nellcor ou masimo 
(tipo clip0 adulto, 01 (um) 
sensor de oximetria 
permanente padrão nellcor 
ou masimo (tipo clip) 
infantil, 01 (um) sendor de 
oximetria permanente 
padrão nellcor ou masimo 
(tipo y) neonatal, e manual 
de operação. 
funcionamento com pilhas 
descartáveis, autonomia 
mínima de 15 horas de 
operação, memória interna 
mínima de 30 horas, tecla 
liga/desliga para 
acionamento, menu ou 
teclas para configurações 
dos parâmetros funcionais 
a serem monitorados e 
ajustes do display, deverá 
acompanhar cada 
equipamento capa 
protetora que permita o 
armazenamento do 
equipamento. 

VALOR TOTAL: R$ 35.701,50 (trinta e cinco mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos) 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA:  17 de setembro de 2018. 
ASSINATURAS: Jucenir Leandro Stentzler 

José Peixoto da Silva Neto 
Michael Willian Guimarães 

 


