
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 64/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU. 
CONTRATADA: RAFAEL F. FEERNANDES ME 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E CAPACETES DE RESGATE PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU NO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

Lote Qtd Und Descrição MARCA 
Valor  

Unitário 
Valor  
Total 

04 40 Unid. 

CAPACETE DE RESGATE: caso 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade (pead) com 
proteção uv. 
duas fendas laterais (slots) para 
acoplamento de acessórios. 
três áreas com acabamento 
polido para personalização do 
capacete. sistema de ajuste 
perimetral formado por 
carneira de contorno fabricada 
em pead, com catraca giratória 
localizada na nuca, que permite 
uma regulagem precisa, 
atingindo um perímetro 
mínimo de 52 cm e máximo de 
64 cm. carneira dotada de 
material acolchoado de 
polietileno reticulado com 
canais de ventilação, 
totalmente removível para 
higienização ou troca. espuma 
de conforto superior acoplado 
à coroa que atua como 
amortecedor. sistema de 
suspensão inteligente de 
amortecimento que mantém 
uma distância uniforme entre o 
casco e a carneira e entre o 
casco e o topo (coroa). essa 
folga mantém o casco isolado 
da cabeça, permitindo que o 
sistema de suspensão tenha 
espaço suficiente para absorver 
a energia decorrente de um 
impacto. fita jugular 
totalmente regulável com 
sistema de ajuste dbf® (double 
back fit) que permite manter a 
sobra de fita sempre ajustada e 
compactada, evitando 
acidentes. acompanha clipes 
para instalação de lanterna de 
cabeça frontal (4 unidades). 
OBS: O CAPACETE DEVERÁ SER 
PERSONALIZADO (ADESIVADO) 
CONFORME PADRÃO MANUAL 
DE IDENTIDADE VISUAL DO 
SAMU. 

MONTANA R$ 194,32 
R$ 

7.772,80 

 
VALOR TOTAL: R$ 7.772,80 (sete mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. 
Data: 16 de julho de 2019 
Assinaturas: Jucenir Leandro Stentzler 

José Peixoto da Silva Neto 
Rafael Francisco Fernandes 

 


