
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 115/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2019. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU. 
CONTRATADA: WORLDMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETRODOS PEDIÁTRICOS E PLACAS ADESIVAS EM GEL PARA 
ELETRODOS DA MARCA ZOLL CPR DURA-PADZ, 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 

01 22 PAR 

ELETRODO, CONJUNTO, 
pediátrico, para 
estimulação/desfibrilação, 
confeccionado em polímero 
sólido, gel adesivo e elemento 
condutivo em estanho, 
embalagem laminada multi-
laminadaque possibilite a pré-
conexão do eletrodo sem 
violação da embalagem, 
comprimento mínimo do cabo 
de conexão de 120cm, deve 
possuir sensor de RCP que 
informa a profundidade 
frequência durante a RCP e 
desenho do correto 
posicionamento no paciente, 
na embalagem e no eletrodo, 
compatível com o 
equipamento desfibrilador 
externo automático marca Zoll 
AED Pro, validade mínima de 
12 meses, embalagem 
adequada, contendo dados de 
identificação, procedência, 
prazo de validade, lote 
conforme a legislação 
sanitária vigente pertinente ao 
produto. * Deve ser 
apresentado amostra deste 
item para comprovação de 
compatibilidade com 
equipamento. (COTA: AMPLA 
CONCORRÊNCIA 75%) 

ZOLL 
R$ 

2.700,00 
R$ 

59.400,00 

02 08 PAR 

ELETRODO, CONJUNTO, 
pediátrico, para 
estimulação/desfibrilação, 
confeccionado em polímero 
sólido, gel adesivo e elemento 
condutivo em estanho, 
embalagem laminada multi-
laminadaque possibilite a pré-
conexão do eletrodo sem 
violação da embalagem, 
comprimento mínimo do cabo 
de conexão de 120cm, deve 
possuir sensor de RCP que 
informa a profundidade 
frequência durante a RCP e 
desenho do correto 
posicionamento no paciente, 
na embalagem e no eletrodo, 
compatível com o 
equipamento desfibrilador 
externo automático marca 
Zoll AED Pro, validade mínima 
de 12 meses, embalagem 

ZOLL 
R$ 

2.700,00 
R$ 

21.600,00 



adequada, contendo dados de 
identificação, procedência, 
prazo de validade, lote 
conforme a legislação 
sanitária vigente pertinente ao 
produto. * Deve ser 
apresentado amostra deste 
item para comprovação de 
compatibilidade com 
equipamento. (COTA: 
EXCLUSIVA ME/EPP 25%) 

03 80 UNIDADE 

PLACA ADESIVA GEL PARA 
ELETRODOS ZOLL CPR DURA-
PADZ Placa adesiva com gel 
condutor polímero, uso único, 
para acoplamento à pele dos 
eletrodos reutilizáveis de 
desfibrilação marca ZOLL 
modelo CPR Dura-padz. 
Validade mínima de 12 meses, 
embalagem adequada, 
contendo dados de 
identificação, procedência, 
prazo de validade, lote 
conforme a legislação 
sanitária vigente pertinente ao 
produto.  

ZOLL 
R$ 

800,00 
R$ 

64.000,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) 
Vigência: 12 (doze) meses. 
Data: 28 de novembro de 2019 
Assinaturas: Jucenir Leandro Stentzler 

José Peixoto da Silva Neto 
Simone Kavaturo Takahashi 

 


