
REGISTRO DE COMPRA DE ATA EXTERNA  Nº 002/2017 – HEMOAM
PROCESSO Nº 017302.001533/2017 – HEMOAM

 OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR - HEMOAM

TIPO: MENOR PREÇO

DATA DO REGISTRO: 09.05.2017

No dia 09.05.2017, às 13:40 horas, na cidade de Manaus/Am, procedeu-se o Registro de Compra de Ata
Externa nº 002/2017 para aquisição do objeto acima em adesão à Ata de Registro de Preços nº 41/2016,
(CARONA) resultado do Pregão n.º 37/2016/SRP/DF, do MINISTÉRIO DA SAÚDE.

EMPRESA(S) VENCEDORA(S) COM PREÇO(S) REGISTRADO(S) EM  ATA PARA O OBJETO
ADQUIRIDO:
Item Objeto Proponente/CNPJ Valor

Adjudicado

1
117457 DESFIBRILADOR, Externo  Automático;  Uso  geral
(desfibrilação externa)  em pacientes  adultos  e  pediátricos;  Portátil;
Forma  de  onda  bifásica;  Detecção  automática  de  Fibrilação
Ventricular  e  Taquicardia  Ventricular  sem  Pulso  com  níveis  de
especificidade e sensibilidade acima de 90%; Análise da impedância
torácica;  Sistema  de  autoteste;  Memória  para  gravação  de  ECG
(mínimo de 30 min.) e eventos (mínimo 10); Tecla para aplicação de
choque; Peso (com bateria) de no máximo 04 Kg; Indicações mínimas
em display de cristal líquido (LCD); Indicador do nível de carga da
bateria; Display para monitoração de ECG; Velocidade: 25 mm/s no
mínimo; Medição da frequência cardíaca de 30 a 300 batimentos por
minuto,  no  mínimo;  Monitoração  do  ECG  via  pás  adesivas;
Desfibrilação: a) escala de energia que abranja a faixa de 150 Joules
a 200 Joules,  conforme a tecnologia da onda bifásica (retilínea ou
exponencial  truncada),  b)  modo  de  desfibrilação  pediátrica,  com
reconhecimento  e  limitação  da energia  de  forma automática  pelas
pás, c) tempo de carga máxima: até 12 segundos, d) descarga interna
automática  quando  do  desligamento  do equipamento,  e)  descarga
interna automática se não houver disparo; Bateria do Desfibrilador: a)
tempo de vida útil em modo espera de no mínimo 04 anos, b) mínimo
de  140  choques  com  carga  máxima  ou  4  horas  de  monitoração
contínua (ECG); Acompanha: a) 04 (quatro)  jogos de pás adesivas
descartáveis para uso adulto com validade mínima de 18 meses a
partir  da  data  da  entrega,  b)  02  (dois)  jogos  de  pás  adesivas
descartáveis para uso pediátrico com validade mínima de 18 meses a
partir  da  data  da  entrega,  c)  01  (uma)  bolsa  ou  maleta  para
transporte, com alça. 

DC  HEART
DESFIBRILADORES  E
SISTEMAS  MÉDICOS
LTDA
CNPJ:13.676.954/0001-60

R$ 5.500,00

VALOR TOTAL DOS ITENS ADJUDICADOS:

O valor total do(s) item(ns) adjudicado(s) importa na quantia de R$ 5.500,00 (Cinco mil e Quinhentos
reais). 
O processo será encaminhado a Autoridade Superior para o procedimento de homologação no sistema e-
compras.Am. 

Manaus, 09 de maio de 2017

Iraneide da Cunha Marques
Responsável pelo registro

Danielle Machado Dias
Compradora
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