
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 075/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2018. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU. 

CONTRATADA: AFH EQUIPAMENTOS 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 

Lote Qtd Und Descrição MARCA 
Valor  

Unitário 
Valor  
Total 

02 03 Unid 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL:  
com capacidade de sucção mínima de 
20 pol/hg, equipado com motor 
confeccionado em alumínio, silencioso, 
totalmente isento de óleo. que 
proporciona vácuo e aspira secreções 
para dentro do recipiente (frasco) 
confeccionado em material 
termoplástico resistente a alta 
temperatura (134°), com capacidade 
não inferior a 1,5 litros. sistema de 
segurança que evita transbordamento 
de secreção do frasco coletor. deve 
possuir também filtro antibacteriano 
para evitar contaminação do 
ambientealém de oferecer proteção ao 
motor. equipamento capaz de fornecer 
no mínimo vazão livre de fluxo de ar de 
20 litros por minuto, funcionamento a 
bateria 24 volts recarregável com 
autonomia aproximada de uma hora 
em funcionamento. deve apresentar 
alça para facilidade de transporte. 
frasco coletor autoclavável e 
inquebrável com capacidade não 
inferior de 1.500 ml, potência, motor 
190 watts. fonte externa de carregador 
de bateria. carenagem construída em 
abs ou outro material totalmente 
isento de oxidação com textura lisa 
para facilitar a assepsia. painel de 
membrana com indicação da carga da 
bateria. o equipamento deve ser leve e 
de fácil transporte. catálogo do 
equipamento deverá ser apresentado 
em língua portuguesa. manual de 
manutenção, instalação e operação 
com o mesmo conteúdo apresentado à 
anvisa.- garantia mínima de 01 ano. 

PROTEC 
MODELO 
1500C/ 

BATERIA COD 
5552 

R$ 
3.846,00 

R$ 
11.538,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 11.538,00 (onze mil, quinhentos e trinta e oito reais) 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA: 22 de novembro de 2018. 
ASSINATURAS: Jucenir Leandro Stentzler 

José Peixoto da Silva Neto 
Elaine Cristina Verussa 

 


