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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

  
Pregão Eletrônico   Nº 00035/2017 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

5 COLAR CERVICAL UNIDADE 5 R$ 24,5900 R$ 122,9500
Marca: RESGATESP

 Fabricante: ORTOFEX 
 Modelo / Versão: COLAR CERVICAL G 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar Cervical Rígido, impermeável, ajustável, tipo resgate, Tamanho Grande.
Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma
maior resistência e apoio. Revestido de espuma macia ? tipo ?EVA? macio especial (Etil ? Vinil Acetado). Fecho em velcro de 05 mm
em um dos lados, em cores de padrão universal. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação. Na
frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Sem botões ou apoio de metal, ferro, alumínio
ou outro material,somente botões plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência. Tamanho GRANDE.

Total do Fornecedor: R$ 122,9500
71.208.094/0001-37 - ACI COMERCIO EIRELI - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 DESFIBRILADOR UNIDADE 1 R$ 7.626,0000 R$ 7.626,0000
Marca: INSTRAMED

 Fabricante: INSTRAMED
 Modelo / Versão: ISIS

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador externo automático portátil equipamento portátil para utilização na
posição horizontal; display eletrônico em português com teclado de membrana; detecta automaticamente arritmias malignas, TV E
FV, que necessitam de desfibrilação automática; possui sistema de auxílio ao socorrista com indicação sonora para o ritmo da
massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser
aplicada no tórax do paciente. Bateria recarregável com capacidade para 140 choques, 05 horas de monitoramento; modo de
desfibrilação adulto: 150 200 200 joules. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules. Comandos de voz, texto, sinais
visuais; dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP.
Permite visualização de todos os dados armazenados; exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados,
alteração de idioma; visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Equipamento portátil, compacto, leve,
microprocessado, com alça para transporte incorporada ao gabinete, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, de tamanho
reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, possibilidades de atualização
futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e
aplicação com uso de pás adesivas, com indicação ilustrativa para o correto posicionamento. Suporte básico de vida com identificação
visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP; tempo de carga da
bateria: 4 horas quando completamente descarregada; carregado de bateria com alimentação 110/220V; Peso aproximado de 1,9 kg.
Acessórios que acompanham o produto: 02 pares de eletrodos de choque autoadesivos uso adulto; 01 bateria de Lithium
recarregável; 01 carregador de bateria; 01 bolsa para transporte; 01 manual do usuário; 01 DVD de treinamento; Certificado de
garantia; Procedência:Nacional Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante. NACIONAL - ANVISA 10242950010

2 IMOBILIZADOR UNIDADE 1 R$ 119,0000 R$ 119,0000
Marca: VNO

 Fabricante: VNO
 Modelo / Versão: IMOBILIZADOR DE CABEÇA

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto; Imobilizador lateral de cabeça,
confeccionado em espuma injetada; impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; contém tirantes de fixação
para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; tamanho: Adulto. NACIONAL -
ANVISA80546419002

3 COLAR CERVICAL UNIDADE 5 R$ 16,6000 R$ 83,0000
Marca: VNO

 Fabricante: VNO
 Modelo / Versão: COLAR STIFNECK

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar Cervical Rígido, impermeável, ajustável, tipo resgate, Tamanho Pequeno.
Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma
maior resistência e apoio. Revestido de espuma macia – tipo “EVA” macio especial (Etil – Vinil Acetado). Fecho em velcro de 05 mm
em um dos lados, em cores de padrão universal. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação. Na
frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Sem botões ou apoio de metal, ferro, alumínio
ou outro material,somente botões plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência. Tamanho PEQUENO NACIONAL - ANVISA
80546410004

4 COLAR CERVICAL UNIDADE 5 R$ 16,6000 R$ 83,0000
Marca: VNO

 Fabricante: VNO
 Modelo / Versão: COLAR STIFNECK

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar Cervical Rígido, impermeável, ajustável, tipo resgate, Tamanho Médio.
Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma
maior resistência e apoio. Revestido de espuma macia – tipo “EVA” macio especial (Etil – Vinil Acetado). Fecho em velcro de 05 mm
em um dos lados, em cores de padrão universal. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação. Na
frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Sem botões ou apoio de metal, ferro, alumínio
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ou outro material,somente botões plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência. Tamanho MÉDIO NACIONAL - ANVISA
805464100004

7 CONJUNTO TALAS ORTOPÉDICAS CONJUNTO 3 R$ 47,6600 R$ 142,9800
Marca: VNO

 Fabricante: VNO
 Modelo / Versão: TALAS DE IMOBILIZAÇÃO

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE TALAS DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA, usada para imobilização provisória
no resgate e transporte de acidentados. Moldável, pode ser utilizada para imobilização de várias partes do corpo. Cobertas com
espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial. Nas cores padrão universal de Resgate. Confeccionada em tela aramada com
espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. Colorido para identificar o seu tamanho.
Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. O CONJUNTO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4
TALAS. NACIONAL - ANVISA 80546419004

Total do Fornecedor: R$ 8.053,9800
 
 

Valor Global da Ata: R$ 8.176,9300
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