
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 048/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2018. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU. 
CONTRATADA: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
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 

08 03 unid. 

CAMA HOSPITALAR: 
construída em tubos 
retangulares 30 x 50 mm. 
articulável, fabricado com 
tubo quadrado de 25 x 25 
mm revestidos com chapas 
de aço. com parachoques 
rotativos de alto impacto, 
confeccionados em 
polietileno, localizados nos 
quatro cantos da cama 
(“roller bumpers”).cabeceira 
removíveis, são 
confeccionadas em 
polietileno de alta 
densidade, com grades 
articuláveis e retráteis, são 
confeccionadas em 
polietileno de alta 
densidade. com mecanismo 
de destravamento e 
movimentação no sentido 
lateral da cama, injetado em 
liga de magnésio e abs, 
permite recolhimento para 
baixo do leito. movimentos: 
acionados por motores 
elétricos e comandados 
através de teclados de 
membranas embutidas nas 
grades (internas e externas) 
e na parte alta da peseira. 
através das membranas de 
grades pode-se controlar os 
movimentos de fowler de 
pés, dorso, elevação de 
altura, luz de presença (lado 
interno), chamada de 
enfermage (opcional) e auto 
contorno (lado externo). da 
parte superior da peseira, 
pode-se controlar todos os 
movimentos da cama e 
bloquear os comandos de 
grades. este sistema 
inteligente, possui placa 
microcontrolada que através 
de apenas um toque de 
botão realiza os movimentos 
pré-programados. 
rodízios com rodado de 4” 
com sistema de freio 

METALURGICA 
RENOVAR 

R$ 10.291,25 R$ 30.873,75 



diagonal. em pintura 
eletrostática a pó com 
tratamento anticorrosivo. 
com suporte para soro em 
inóx embutido abaixo do 
leito. ganchos laterais para 
bolsas. capacidade de carga 
máxima 170 kg 

 

VALOR TOTAL: R$ 30.873,75 (trinta mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) 
DATA:  17 de setembro de 2018. 
ASSINATURAS: Jucenir Leandro Stentzler 

José Peixoto da Silva Neto 
Marcio José Veiga 

 


