
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 074/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2018. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU. 

CONTRATADA: KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO 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 

Lote Qtd Und Descrição MARCA 
Valor  

Unitário 
Valor  
Total 

08 02 unid. 

CARRO MACA COM ELEVAÇÃO 
HIDRÁULICA A PEDAL. COM 
ESTRUTURA: tubular de aço 
carbono 1.020, 30 mm x 50 mm x 
1,5 mm, sobreposta por 
carenagem em fiberglass 
acabamento em gel coat (alta 
resistência e durabilidade), 
possibilita fácil higienização do 
conjunto; leito: confeccionado em 
fiberglass acabamento em gel 
coat isoftálico; movimentos: 
proporciona os movimentos de 
elevar e baixar o leito por sistema 
hidráulico a pedal; apoio dorsal 
ajustável por sistema pneumático 
com gatilho manual em aço 
inoxidável; 
rodízios: giratórios 5” com banda 
de rodagem dupla com faixa em 
pu de alta resistência e 
durabilidade, dotados de 
rolamentos blindados que 
proporcionam suavidade e leveza 
na locomoção da maca, baixo 
índice de ruídos e menor esforço 
do operador; 
fornecido com os seguintes 
acessórios: 
01 par de grades 
laterais:confeccionadas em aço 
inoxidável , sistema sanfonado 
(empilhável) composta tubo 
oblongo aço inoxidáel, 16 mm x 
30 mm x 1,2 mm espessura de 
parede e tubo redondo de aço 
inoxidável  5/8” x 1,2 mm de 
espessura de parede, dotada de 
sistema de travamento 
automático ao final de curso e 
desarme por acionamento de 
puxador; 
01 suporte de soro:confeccionado 
em aço inoxidável, com 02 
ganchos confeccionado em aço 
inoxidável 5/8” x 1,2 de espessura 
de parede, com altura de 1,20 m; 
01 colchonete: confeccionado 
espuma densidade 33, espessura 
80 mm com revestimento em 
courvim de alta qualidade; 
peso admissível sobre a estrutura: 
180 kg. 
dimensões úteis do leito:c: 1,90 

KSS 
R$ 

14.000,00 
R$ 

28.000,00 



m x l: 0,61 m. 
dimensões totais do leito:c: 2,09 
m x l: 0,76 m. 
altura mínima (do piso ao 
leito):0,58 m + colchão (8 cm). 
altura máxima (do piso ao 
leito):0,83 m + colchão (8 cm). 
 

 

Lote Qtd Und Descrição MARCA 
Valor  

Unitário 
Valor  
Total 

09 05 unid. 

CARRO MACA COM ELEVAÇÃO 
HIDRÁULICA A PEDAL. COM ESTRUTURA: 
tubular de aço carbono 1.020, 30 mm x 50 
mm x 1,5 mm, sobreposta por carenagem 
em fiberglass acabamento em gel coat 
(alta resistência e durabilidade), possibilita 
fácil higienização do conjunto; leito: 
confeccionado em fiberglass acabamento 
em gel coat isoftálico; movimentos: 
proporciona os movimentos de elevar e 
baixar o leito por sistema hidráulico a 
pedal; apoio dorsal ajustável por sistema 
pneumático com gatilho manual em aço 
inoxidável; 
rodízios: giratórios 5” com banda de 
rodagem dupla com faixa em pu de alta 
resistência e durabilidade, dotados de 
rolamentos blindados que proporcionam 
suavidade e leveza na locomoção da maca, 
baixo índice de ruídos e menor esforço do 
operador; 
fornecido com os seguintes acessórios: 
01 par de grades laterais:confeccionadas 
em aço inoxidável , sistema sanfonado 
(empilhável) composta tubo oblongo aço 
inoxidáel, 16 mm x 30 mm x 1,2 mm 
espessura de parede e tubo redondo de 
aço inoxidável  5/8” x 1,2 mm de espessura 
de parede, dotada de sistema de 
travamento automático ao final de curso e 
desarme por acionamento de puxador; 
01 suporte de soro:confeccionado em aço 
inoxidável, com 02 ganchos confeccionado 
em aço inoxidável 5/8” x 1,2 de espessura 
de parede, com altura de 1,20 m; 
01 colchonete: confeccionado espuma 
densidade 33, espessura 80 mm com 
revestimento em courvim de alta 
qualidade; 
peso admissível sobre a estrutura: 180 kg. 
dimensões úteis do leito:c: 1,90 m x l: 0,61 
m. 
dimensões totais do leito:c: 2,09 m x l: 
0,76 m. 
altura mínima (do piso ao leito):0,58 m + 
colchão (8 cm). 
altura máxima (do piso ao leito):0,83 m + 
colchão (8 cm). 
 

KSS 
R$ 

14.000,00 
R$ 

70.000,00 

 
 

 



VALOR TOTAL: R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA: 22 de novembro de 2018. 
ASSINATURAS: Jucenir Leandro Stentzler 

José Peixoto da Silva Neto 
Nelson Alexandre Klaesius 

 


