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Goiânia, GO, 14 de julho de 2022 
 
Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL 
 
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
 
 

Referência: mensagem eletrônica (seic@tre-al.jus.br) 

 

ORÇAMENTO 

 

Prezado Senhor (a), 

 

A MGJ CONSULTORIA EM SEGURANÇA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, envia a presente proposta, referente ao 

item em questão: 

PROPOSTA: 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA Life400 Futura – CMOS DRAKE 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Registro no Ministério da Saúde: Nº 80058130008 

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 

60601-2-4. 

Certificações Relevantes: Certificação de Produto – INMETRO 

Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria 

está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável: Energizado internamente) 

Classificação de Partes Aplicadas: Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás 

de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP) 

Proteção contra penetração nociva de água: IP56 

Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável: Equipamento não adequado ao uso 

na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O 
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Modo de operação não Contínuo: Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre 

os disparos: 30 segundos. 

Carregador de Bateria: 

Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento 

compõe um sistema. 

Alimentação Interna (bateria interna): Tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna 

(bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10ºC 

a 60ºC. 

Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica: Plugue de rede 

Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento: aproximadamente 10 horas (duração 

da bateria). 

Gravação de Dados em Memória Interna (2GB) 

Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência. 

Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg) 

Temperatura de Armazenamento: 0 ºC a 50 ºC 

Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação. 

Condições de Transporte: Faixa de temperatura ambiente de 0ºC a +50º C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; 

Faixa de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060hPa (525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte 

Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento. 

Dimensão: 295 x 225 x 155 mm 

Peso: Aproximadamente 1,9Kg 

 

PREÇO UNITÁRIO: R$ 9.500,00 

QUANTIDADE OFERTADA: 10 

VALOR TOTAL: R$ 95.000,00 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 Dias 

DADOS DO FORNECEDOR: 

MGJ Consultoria em Segurança e Comércio Exterior Ltda 

Rua 144, Nr 177, Sala 02, 

Goiânia, GO, CEP 74.179-030 

CNPJ 36.773.911/0001-07 

Tel: 62 992421399 

e-mail: marcelo_jesus@mgjconsulting.company 

BANCO 756 SICOOB 

AG 5004 

CC 1.020.720-1 

 
__________________________________ 

Marcelo Gonçalves de Jesus 
RG nº 018781363-9 MD 
CPF n°007.443.377-63 

MGJ Consultoria em Segurança e Comércio Exterior 
CNPJ sob nº36.773.911/0001-07 
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R$ 13.472,44

Produtos e serviços:

Qtd. Foto Ref. Item Tipo Valor unit. Desconto Subtotal

1 5100 Easyshock PRO- ECG DERIVAÇÃOES Produto R$ 14.969,38 R$ 1.496,94
(10,00 %)

Desfibrilador, Cardioversor, ECG de até 7 derivações

Modos de uso básico, intermediário e avançado

Tela colorida de 7" com alta resolução, botão pediátrico, instruções de áudio, bateria de 5200 mAh, bateria recarregável (autonomia da carga: 9 horas de
monitoração ou 200 choques).

Acessórios Inclusos: Cabo de Força e carregador de bateria, um par de pás de desfibrilação adulto e cabo de ECG de 5 vias.

13/07/2022 - Validade: 11/10/2022 Proposta TH PRIV 6913 - v4

TEKMARKET INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.579.468/0001-52
Endereço: Rua Alameda da Inovação, nº 270 –
Salas 004, Cidade: Campo Bom - RS Bairro:
Zona Industrial CEP: 93700-000

vendas1@tothtecnologia.com.br
51994468261 / 51989140442

Contato
Bárbara Stegues

Dados da empresa
Razão social: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS
Nome empresa: TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Endereço: AV ARISTEU DE ANDRADE, 377. FAROL
Maceió/AL 57051090

Resumo da proposta:

Previsão de entrega: 
15 DIAS;

Subtotal em produtos: R$ 13.472,44
Subtotal em serviços: R$ 0,00
Subtotal geral: R$ 13.472,44
Frete FOB R$ 100,00

Valor final: R$ 13.572,44

Forma de pagamento

Dados Bancários:

Tekmarket Indústria, Comércio e Serviços Ltda

CNPJ 21.579.468/0001-52

Bradesco (237)

Agência: 07210-9

Conta corrente: 74076-4

Banco do Brasil

Agência: 5745-2

Conta: 13.270-5

Boleto, cartão de crédito, PIX ou transferência bancária;

Observações

   Ao aprovar a presente proposta, declaro estar ciente e de acordo com as condições supracitadas.  

1/1
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STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Dados Cadastrais:

CNPJ: 11388997000115   |   IE: 255999828

R DOM SEBASTIAO 617, SALA 01 - CEP: 88.337-110 - Balneário Camboriú / SC

PABX: (47) 3183-8200

vendas@stramedical.com.br | www.stramedical.com.br

Orçamento Nº: 33069/22
Data: 13/07/22

CPF/CNPJ: 06015041000138  |   IE:    |   Representante: Lauai Rodrigues

Endereço: Avenida Aristeu de Andrade 377,  Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090

Cód. Cliente: 37.301   |   Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Endereço de Entrega: Avenida Aristeu de Andrade 377,   Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090
Endereço de Cobrança: Avenida Aristeu de Andrade 377,   Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090

Cód. Site Cód. Interno QtdeDescrição Valor Total
R$ 7.817,4066588 1,006.658 Desfibrilador Externo Automático (DEA) c/ Display LCD 7 Pol - Modelo i5 - Amoul

O desfibrilador externo automático (DEA) Amoul i5 foi desenvolvido para ser usado 
por socorristas e por heróis anônimos no salvamento de adultos e crianças em 
parada cardíaca súbita. O DEA Amoul i5 possui tela colorida de 7 polegadas para 
fácil compreensão das instruções de operação e visualização completa do ECG 
durante a análise do ritmo cardíaco.
Para aumentar a efetividade do resgate, o desfibrilador emite instruções de voz 
precisas durante todo o processo de desfibrilação, até as manobras de reaminação 
cardiopulmonar (RCP).

SEGURANÇA: O DEA Amoul i5 conta com interface de gerenciamento protegida por 
senha, para garantir a segurança do paciente, e memória para armazenar 24 horas 
de dados de ECG e até 1000 eventos.
CONECTIVIDADE: os eventos e curvas de ECG gravados no DEA Amoul i5 podem 
ser transferidos para dispositivo móvel por meio de aplicativo e conexão WiFi.
CONFIANÇA: O DEA Amoul i5 foi desenvolvido de acordo com as mais recentes 
diretrizes da Associação Americana do Coração (AHA) e do Conselho Europeu de 
Ressuscitação (ERC).

Tela HD de 7" com ilustração de todas as etapas de operação;
Instruções de voz e animações detalhadas orientam o socorrista durante todo o 
processo de desfibrilação;
Visualização do status da bateria em tempo real;
Desfibrilação por onda bifa´sica truncada exponencial;
Conexão WiFi e transmissão de dados para aplicativo em dispositivo móvel;
Autotestes para verificar as condições do equipamento;
Armazenamento de até 24 horas de dados de ECG e 1000 eventos.
DIMENSÕES
Peso: portátil e leve (2,3Kg)
Dimensões L x A x P: 217 x 91 x 289 mm

ESPECIFICAÇÕES DE DESFIBRILAÇÃO
Arritmias chocáveis: fibrilação ventricular e taquicardia ventricular.
Forma de onda: onda de choque exponencial truncada bifásica com compensação 
de impedância.
Energia de desfibrilação do equipamento: modo adulto: 200J e modo pediátrico: 
50J.
Faixa de impedância: 25? a 175?
Tamanho dos eletrodos de desfibrilação: adulto: área = 110 cm2 e pediátrico: área 
= 80 cm2.
Controle de carga: controle automático por software (sistema de detecção de 
arritmia e controle de carga).

Contatos
E-MailCelularTelefoneCargoNome

1

Preço Unit.
R$ 7.817,40
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Frete: R$ 0,00
Total Geral: R$ 7.817,40

Condições de Pagamento:
Frete: CIF (Incluso)   |   Transportadora: BRASPRESS
Impostos: Inclusos
Prazo de Entrega (Dias): 9
Validade de Proposta: 20/07/22

Forma de Pagamento: Boleto Bancário
Condição de Pagamento: 

Observações:

Tempo de análise do ritmo cardíaco: menos de 8s (temperatura de 20?).
Armazenamento de energia e tempo de carga: < 10 segundos, aplicável a bateria 
nova totalmente carregada (temperatura 20?), 12 segundos, aplicável a bateria 
nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20?).
Tempo desde o início da análise até prontidão para a descarga: < 15 segundos, 
aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20?), 17 segundos, 
aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques 
(temperatura 20?).
Tempo desde a inicialização até prontidão para a descarga: < 32 segundos, 
aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20?), 32 segundos, 
aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques 
(temperatura 20?).

BATERIA
Bateria de longa duração com 5 anos de vida útil e autonomia para 200 choques ou 
4 horas de análise de ECG.
Tipo: Dióxido de Lítio Manganês.
Capacidade: 12 VDC 4500 mAh.
Duração: 200 choques de 200 J ou 4 horas de análise de ECG.

CONECTIVIDADE
WiFi e aplicativo para dispositivo móvel (sistema operacional Android).

OUTROS
Modo de funcionamento: operação contínua.
Autotestes: quando o DEA é ligado; durante o uso do DEA; diário, semanal e 
mensal.
Idioma: Português brasileiro, Inglês, Espanhol.
Grau de proteção: IP54.

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Umidade relativa do ar (operação): 5 a 95% (sem condensação).
Temperatura (operação): unidade principal: 0°C - 50°C e eletrodos: 0°C - 50°C.
Umidade relativa do ar (armazenamento): 5 a 95% (sem condensação).
Temperatura (armazenamento): unidade principal: -30°C-70°C e eletrodos: 0°C - 
50°C.

CERTIFICAÇÃO
Registro ANVISA: 80117580980
Classe ANVISA: III
Sensibilidade e especificidade: 
Em conformidade com as normas: ANSI, AAMI DF80 e IEC 60601-2-4

ITENS INCLUSOS
01 (um) DEA i5
01 (um) par de eletrodos de desfibrilação de uso adulto
01 (uma) bateria de longa duração
01 (um) manual do usuário em Português

ITENS OPCIONAIS
Eletrodos de desfibrilação para uso adulto
Eletrodos de desfibrilação para uso pediátrico
Bolsa de transporte
Gabinete de parede

30 DD
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Informações Complementares:

STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Dados Bancários*:
- Itaú (341) / Agência: 0292 / C/C: 84160-8 / PIX CNPJ: 11388997000115
- Banco do Brasil (001) / Agência: 1489-3 / C/C: 46995-5
*Faça preferencialmente depósito identificado e encaminhe comprovante ao contasareceber@stramedical.com.br

- É vedado ao distribuidor revender Testes de Covid à Redes de Farmácia e outros estabelecimentos que se utilizem dos serviços da empresa Clinicarx, sob pena de cobrança 
extra ao negociado nesta proposta de R$ 6,00/teste.
- Aceitamos Empenho/Autorização de Fornecimento de órgão públicos.
- O prazo de entrega informado em proposta é em DIAS ÚTEIS está condicionado a disponibilidade de estoque, não passando de uma mera estimativa sem compromisso 
contratual.
- Este orçamento está sujeito a prévia aprovação de crédito.
- Este orçamento não inclui serviços de qualquer natureza, a menos que esteja explicitamente informado.
- O valor do frete incluso em orçamentos parcelados será cobrado integralmente na primeira parcela.
- O ICMS de Substituição Tributária (ST) não está incluso nesta proposta e é responsabilidade do cliente checar se o produto em questão é passível de cobrança em seu 
estado e efetuar o devido recolhimento do imposto.
- O prazo para trocas ou desistência de compra é de até 7 dias, contados da data do recebimento da mercadoria. Serão aceitos produtos apenas em perfeito estado de 
conservação e com embalagem original.
- Os preços e condições deste orçamento estarão válidos para fechamento até a data de validade da proposta, após este período solicite revisão.
- O prazo de entrega informado é referente a liberação do pedido e não inclui o tempo de trânsito com a transportadora.
- Mobiliários: Após a confirmação do pedido, não será aceito cancelamento e nem estorno de eventuais valores parcial ou integralmente depositados, pois estes materiais são 
feitos sob encomenda e/ou sob medida junto aos fabricantes, que também não aceitam cancelamento.
- Política de Entregas: https://www.stramedicalshop.com.br/politica-de-entrega
- Política de Trocas e Devoluções: https://www.stramedicalshop.com.br/politica-de-troca

*Regras para Análise de Crédito:
- Todos pedidos estão sujeitos a análise e aprovação de crédito, podendo ser solicitado documentos comprobatórios extra, como por exemplo, contrato social, documentos 
dos sócios e outros.
- Nos reservamos o direito de reprovar o cadastro sem qualquer justificativa.
- Pedidos com pagamento por Boleto Parcelado, serão enviados somente para o endereço cadastrado no Cartão do CNPJ da empresa.
- A empresa deverá ter, no mínimo, 2 anos de existência, e a sua atividade deve ter relação de uso com os produtos adquiridos.
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Razão social: Tekmarket Indústria Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 

21.579.468/0001-52 

 
 Licitação:  

Rua Cinco, nº45- Caeté - BRAZIL - CEP/ZIP 34.800-000 

+55 (31) 3651.3788 

 
Rua Alameda da Inovação, 112, Sala 04 

Campo Bom - RS - BRAZIL - CEP/ZIP 93700-000 

+55 (51) 3012.1104 

Razão Social: TEKMARKET INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ: 21.579.468/0001-52 
Endereço: Rua Alameda da Inovação, nº 270 - Sala 04,05 e 06 – Zona Industrial.  
CEP: 93.700-000 – Campo Bom/ RS. 
 
Departamento de Licitações/ Representante Comercial 
EMAIL: licitacao@tothtecnologia.com.br 
TELEFONE: (31) 3651-3788 / (31) 9 9979-2964 
CONTATO: Patrícia Marques 
 
 
À 
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL 
CNPJ 06.015.041/0001-38 
(82) 99301-0575 
 
A/C: Lisiana Teixeira Cintra 
 
 
 
 
Conforme contato, segue estimativa, – Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESTIMATIVA 
 

DADOS DA PROPOSTA 
 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL TEKMARKET INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 
 

CNPJ 21.579.468/0001-52 
 

ENDEREÇO Rua Alameda da Inovação, nº 270 - Sala 04,05 e 06 – Zona 
Industrial.  
CEP: 93.700-000 – Campo Bom/ RS. 
 

DADOS BANCARIOS Banco do Brasil -Código 001 
Agencia: 5745-2  
Conta Corrente: 13270-5 

TELEFONE Departamento de Licitações/ Representante Comercial 
EMAIL: licitacao@tothlifecare.com 
TELEFONE: (31) 3651-3788 / (31) 9 9979-2964 
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Razão social: Tekmarket Indústria Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 

21.579.468/0001-52 

 
 Licitação:  

Rua Cinco, nº45- Caeté - BRAZIL - CEP/ZIP 34.800-000 

+55 (31) 3651.3788 

 
Rua Alameda da Inovação, 112, Sala 04 

Campo Bom - RS - BRAZIL - CEP/ZIP 93700-000 

+55 (51) 3012.1104 

 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

ITEM PRODUTO QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

01 DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO / SEMIAUTOMÁTICO EXTERNO (DEA) 
EASYSHOCK O Desfibrilador Externo Automático EASYSHOCK é indicado 
principalmente para o tratamento de vítimas acometidas de fibrilação 
ventricular (FV) e taquicardias ventriculares (TV) específicas que são as causas 
mais frequentes da parada cardíaca súbita (PCS). Indicado tanto para pacientes 
adultos como para pacientes pediátricos (menos de 8 anos e 25kg) o 
EASYSHOCK é um equipamento microprocessado, portátil e ergonômico, sendo 
o mais leve do mercado, com peso de 1,6 kg, adequado para uso em ambientes 
intra‐hospitalar e extra‐hospitalar. 
 Além de operar como um Desfibrilador Externo Automático, opcionalmente 
pode ser utilizado como cardioversor (aplicando terapia de desfibrilação ECG 
sincronizada) para o tratamento de arritmias supraventriculares e taquicardias 
específicas, além de possuir capacidade de aquisição e visualização de sinais 
vitais, como SPO2 E ECG utilizando os acessórios e cabo paciente. No modo 
profissional, é possível ter o controle da energia entregue na hora da 
desfibrilação, que chega a até 200J. O botão de choque acende e sinaliza para o 
usuário o momento certo de realizar o choque.  
Design robusto com proteção elevada contra entrada de sólidos e líquidos 
(IP56). Gabinete resistente a alto impacto e isolado eletricamente. Possui alça 
para transporte e acabamento emborrachado garantindo resistência a impacto 
e queda. Pás de choque adesiva (tamanho adulto e pediátrico), com indicações 
de posicionamento, longa duração e validade; Composto por display de cristal 
líquido (LCD) de alto resolução e colorido de 7”, com capacidade de visualização 
do passo a passo do atendimento, dos traçados de ECG e de SpO2 e da 
profundidade e velocidade das compressões. Comandos de voz que fornecem 
instruções e informações sobre o paciente. Alimentação por bateria 
recarregável com carregador AC/DC. Possui rotinas de testes automáticos 
periódicos e indicador de prontidão de uso, auxiliando na manutenção e 
disponibilidade. Armazenamento dos dados do paciente através da memória 
interna do equipamento.  
Memória de evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos 
realizados em memória interna com tempo de gravação contínuo. Registro e 
Visualização de Eventos: SDCard de 8GB, expansível até 16GB, Capacidade de 
Atendimentos: 500 atendimentos de 8 horas ou 4000 atendimentos de 1 hora. 
Capacidade de curva de ECG: 4000 horas de curva de ECG. Software para 
transmissão e análise de dados para um PC (software PC EasyShockDATA). 
Capacidade de exportação dos dados via cabo USB ou Pendrive, visualização em 
um PC por meio do software de transferência e gerenciamento de dados, já 
implantado no equipamento sem custo adicional ao cliente. 
 Autoteste diário, semanal e mensal. Descarga interna automática após 30 
segundos se não houver disparo. Botões: Botão Liga/Desliga, Botão Entrega de 
Choque, Botão Paciente Pediátrico, 4 Botões de Navegação. Botão de entrega 
de choque luminoso. Comando de voz com mensagens e instrução do passo a 
passo do atendimento. Mensagem audiovisual, tons de alerta, mensagem de 
texto em português, número de choques, energia selecionada, hora e tempo 
percorrido.  

01 R$ 
25.000,00 

R$  
25.000,00 
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Razão social: Tekmarket Indústria Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 

21.579.468/0001-52 

 
 Licitação:  

Rua Cinco, nº45- Caeté - BRAZIL - CEP/ZIP 34.800-000 

+55 (31) 3651.3788 

 
Rua Alameda da Inovação, 112, Sala 04 

Campo Bom - RS - BRAZIL - CEP/ZIP 93700-000 

+55 (51) 3012.1104 

Metrônomo na frequência de 100 tons/minuto é ligado para que auxilie usuário 
no ritmo da massagem cardíaca. Possui botão de acesso rápido para seleção e 
limitação de carga em até 50J para uso em paciente pediátrico, sem necessidade 
da troca das pás. Gravação de Áudio, capaz de gravar o som do ambiente 
Indicador luminoso indicando se o equipamento está ou não para ser utilizado, 
dando mais segurança em momentos de emergência. Resistente a impactos, 
queda de 01 metro, vibração, poeira, jato de água. Proteção contra impulso de 
alta voltagem e classificação de segurança (alimentado internamente) de 
acordo com a norma ABNT NBR IEC 60601‐1. 
DIMENSÕES  
Dimensões: A: 254 mm L: 222 mm P: 76 mm. Peso: 1,6 kg.  Display: LCD TFT 
colorido de 7”. Resolução 800 x 480. Dimensão do Display: 154.08 x 85.92 mm  
TERAPIA DE DESFIBRILAÇÃO 
 Forma de onda: Exponencial bifásica truncada com compensação do formato 
da curva de desfibrilação de acordo com a impedância do paciente com análise 
automática da impedância torácica. Detecção automática de FV e TV sem pulso 
com níveis de especificidade e sensibilidade acima de 95% para Fibrilação 
Ventricular, 75% para Taquicardia Ventricular e Especificidade acima de 95% 
para ritmos não chocáveis. Protocolo de RCP configurável: Para ajustar de 
acordo com as diretrizes da Instituição ou Guidelines AHA/ERC. Escala de 
energia Modo Automático Adulto: 150J; 170; 200J ou conforme configurável 
pelo próprio usuário. Modo Automático Pediátrico: 50J, 50J e 50J ou conforme 
configurável pelo próprio usuário. Ação: Carregar energia. Controle da energia 
entregue na hora da desfibrilação, que chega a até 200J. O botão que acende e 
sinaliza para o usuário o momento certo de realizar o choque. Cardioversão: 
Indicador de Sincronismo ativado, marcadores de QRS sobre a curva de ECG e 
botão para ligar/desligar sincronismo.  
MONITORAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA 
Monitorização de ECG pelas pás adesiva ou somente pelo cabo de 03 vias com 
apresentação da curva na tela. Apresentação de até 07 curvas na tela, com 
utilização de cabo paciente de 05 vias. Mensagens de Voz e visuais indicarão 
que as pás não estão devidamente conectadas no paciente. ECG pelas pás: Sinal 
captado pelas pás de choques através das posições Antero‐Lateral ou Antero – 
Posterior. Possibilidade de uso do ECG de 3 e 5 vias no Modo Automático e 
indicação de necessidade de uso das Pás em caso de ritmo chocável.  
SPO2 
 Método: Nellcor Oximax® faixa de medição do SpO2: 1% a 100%. Faixa de 
medição da frequência de pulso: 20 a 250 batimentos por minutos (bpm). Faixa 
de perfusão: 0,03% a 20%  
 
FEEDBACK DE RCP Sensor de feedback de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) 
com medição da profundidade e frequência das compressões torácicas. 
Indicadores visuais de profundidade e compressão no sensor e na tela. Avisos 
audiovisuais para correção da frequência e profundidade, detecção de 
interrupção de compressão e detecção de compressão adequada.  
 
ACESSÓRIOS: Pás Adesivas Adulto; Pás Adesivas Pediátrico, Carregador de 
Bateria, Sensor de Feedback de RCP, Cabo de ECG de 3 e 5 vias, Cabo extensor 
e sensor de SpO2, Gabinete para instalação em parede, Bolsa para Transporte 
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Razão social: Tekmarket Indústria Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 

21.579.468/0001-52 

 
 Licitação:  

Rua Cinco, nº45- Caeté - BRAZIL - CEP/ZIP 34.800-000 

+55 (31) 3651.3788 

 
Rua Alameda da Inovação, 112, Sala 04 

Campo Bom - RS - BRAZIL - CEP/ZIP 93700-000 

+55 (51) 3012.1104 

NORMAS APLICADAS: ABNT NBR IEC 60601‐1; ABNT NBR IEC60601‐1‐2; ABNT 
NBR IEC60601‐1‐6; ABNT NBR IEC60601‐1‐9; ABNT NBR IEC 60601‐1‐11; ABNT 
NBR IEC60601‐2‐4 
 
MARCA: TOTH LIFECARE 
FABRICANTE: TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
MODELO: EASYSHOCK VERSÃO: 5000 
 REGISTRO ANVISA: 81658400005 
GARANTIA: 12 MESES 

 

Prazo de entrega do Objeto proposto Em até 30 (dias), no ato consultar estoque. 

Prazo de validade da proposta 15 (quinze) dias, a contar do recebimento.  
 

Condições de Pagamento 30 DIAS  

 
 
 
Campo Bom, 19 de julho de 2022. 
 
 

 
TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

PATRÍCIA MARQUES SANTOS COSTA 
PROCURADORA LEGAL 

ID MG 8.948-590 SSP/MG - CPF 037.878.176-62 
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Strafer Produtos Medico Hospitalares Eireli EPP

Dados Cadastrais:

CNPJ: 24768176000156   |   IE: 257959971

RUA DOM SEBASTIAO 617, SALA 02 - CEP: 88337-110 - Balneário Camboriú / SC

PABX: (47) 3183-8219

contato@strafer.com.br | www.strafer.com.br

Orçamento Nº: 8520/22-SF
Data: 26/07/22

CPF/CNPJ: 06015041000138  |   IE:    |   Representante: Lauai Rodrigues

Endereço: Avenida Aristeu de Andrade 377,  Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090

Cód. Cliente: 37.301   |   Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Endereço de Entrega: Avenida Aristeu de Andrade 377,   Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090
Endereço de Cobrança: Avenida Aristeu de Andrade 377,   Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090

Cód. Site Cód. Interno QtdeDescrição Valor Total
R$ 7.817,4066588 1,006.658 Desfibrilador Externo Automático (DEA) c/ Display LCD 7 Pol - Modelo i5 - Amoul

O desfibrilador externo automático (DEA) Amoul i5 foi desenvolvido para ser usado 
por socorristas e por heróis anônimos no salvamento de adultos e crianças em 
parada cardíaca súbita. O DEA Amoul i5 possui tela colorida de 7 polegadas para 
fácil compreensão das instruções de operação e visualização completa do ECG 
durante a análise do ritmo cardíaco.
Para aumentar a efetividade do resgate, o desfibrilador emite instruções de voz 
precisas durante todo o processo de desfibrilação, até as manobras de reaminação 
cardiopulmonar (RCP).

SEGURANÇA: O DEA Amoul i5 conta com interface de gerenciamento protegida por 
senha, para garantir a segurança do paciente, e memória para armazenar 24 horas 
de dados de ECG e até 1000 eventos.
CONECTIVIDADE: os eventos e curvas de ECG gravados no DEA Amoul i5 podem 
ser transferidos para dispositivo móvel por meio de aplicativo e conexão WiFi.
CONFIANÇA: O DEA Amoul i5 foi desenvolvido de acordo com as mais recentes 
diretrizes da Associação Americana do Coração (AHA) e do Conselho Europeu de 
Ressuscitação (ERC).

Tela HD de 7" com ilustração de todas as etapas de operação;
Instruções de voz e animações detalhadas orientam o socorrista durante todo o 
processo de desfibrilação;
Visualização do status da bateria em tempo real;
Desfibrilação por onda bifa´sica truncada exponencial;
Conexão WiFi e transmissão de dados para aplicativo em dispositivo móvel;
Autotestes para verificar as condições do equipamento;
Armazenamento de até 24 horas de dados de ECG e 1000 eventos.
DIMENSÕES
Peso: portátil e leve (2,3Kg)
Dimensões L x A x P: 217 x 91 x 289 mm

ESPECIFICAÇÕES DE DESFIBRILAÇÃO
Arritmias chocáveis: fibrilação ventricular e taquicardia ventricular.
Forma de onda: onda de choque exponencial truncada bifásica com compensação 
de impedância.
Energia de desfibrilação do equipamento: modo adulto: 200J e modo pediátrico: 
50J.
Faixa de impedância: 25? a 175?
Tamanho dos eletrodos de desfibrilação: adulto: área = 110 cm2 e pediátrico: área 
= 80 cm2.
Controle de carga: controle automático por software (sistema de detecção de 
arritmia e controle de carga).

Contatos
E-MailCelularTelefoneCargoNome

1

Preço Unit.
R$ 7.817,40
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Frete: R$ 0,00
Total Geral: R$ 7.817,40

Condições de Pagamento:
Frete: CIF (Incluso)   |   Transportadora: BRASPRESS
Impostos: Inclusos
Prazo de Entrega (Dias): 7
Validade de Proposta: 02/08/22

Forma de Pagamento: Depósito Bancário
Condição de Pagamento: 

Observações:

Tempo de análise do ritmo cardíaco: menos de 8s (temperatura de 20?).
Armazenamento de energia e tempo de carga: < 10 segundos, aplicável a bateria 
nova totalmente carregada (temperatura 20?), 12 segundos, aplicável a bateria 
nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20?).
Tempo desde o início da análise até prontidão para a descarga: < 15 segundos, 
aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20?), 17 segundos, 
aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques 
(temperatura 20?).
Tempo desde a inicialização até prontidão para a descarga: < 32 segundos, 
aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20?), 32 segundos, 
aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques 
(temperatura 20?).

BATERIA
Bateria de longa duração com 5 anos de vida útil e autonomia para 200 choques ou 
4 horas de análise de ECG.
Tipo: Dióxido de Lítio Manganês.
Capacidade: 12 VDC 4500 mAh.
Duração: 200 choques de 200 J ou 4 horas de análise de ECG.

CONECTIVIDADE
WiFi e aplicativo para dispositivo móvel (sistema operacional Android).

OUTROS
Modo de funcionamento: operação contínua.
Autotestes: quando o DEA é ligado; durante o uso do DEA; diário, semanal e 
mensal.
Idioma: Português brasileiro, Inglês, Espanhol.
Grau de proteção: IP54.

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Umidade relativa do ar (operação): 5 a 95% (sem condensação).
Temperatura (operação): unidade principal: 0°C - 50°C e eletrodos: 0°C - 50°C.
Umidade relativa do ar (armazenamento): 5 a 95% (sem condensação).
Temperatura (armazenamento): unidade principal: -30°C-70°C e eletrodos: 0°C - 
50°C.

CERTIFICAÇÃO
Registro ANVISA: 80117580980
Classe ANVISA: III
Sensibilidade e especificidade: 
Em conformidade com as normas: ANSI, AAMI DF80 e IEC 60601-2-4

ITENS INCLUSOS
01 (um) DEA i5
01 (um) par de eletrodos de desfibrilação de uso adulto
01 (uma) bateria de longa duração
01 (um) manual do usuário em Português

ITENS OPCIONAIS
Eletrodos de desfibrilação para uso adulto
Eletrodos de desfibrilação para uso pediátrico
Bolsa de transporte
Gabinete de parede

30 DD
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Informações Complementares:

Strafer Produtos Medico Hospitalares Eireli EPP TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

- PIX:
Banco do Brasil - PIX CNPJ n° 24768176000156

- Dados Bancários para Depósito: 
Banco do Brasil (001) / Agência: 1489-3 / Conta Corrente: 51838-7

- É vedado ao distribuidor revender Testes de Covid à Redes de Farmácia e outros estabelecimentos que se utilizem dos serviços da empresa Clinicarx, sob pena de cobrança 
extra ao negociado nesta proposta de R$ 6,00/teste.
- Aceitamos Empenho/Autorização de Fornecimento de órgão públicos.
- O prazo de entrega informado em proposta é em DIAS ÚTEIS e está condicionado a disponibilidade de estoque, não passando de uma mera estimativa sem compromisso 
contratual.
- Política de Entregas: https://www.stramedicalshop.com.br/politica-de-entrega
- Política de Trocas e Devoluções: https://www.stramedicalshop.com.br/politica-de-troca
- Este orçamento não inclui serviços de qualquer natureza, a menos que esteja explicitamente informado.
- O ICMS de Substituição Tributária (ST) não está incluso e é responsabilidade do cliente checar se o produto em questão é passível de cobrança em seu estado e efetuar o 
devido recolhimento do imposto.
- Os preços e condições deste orçamento estarão válidos para fechamento até a data de validade da proposta, após este período solicite revisão.
- Nota: Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera crédito fiscal de IPI e permite aproveitamento de crédito de ICMS.
- Mobiliários: Após a confirmação do pedido, não será aceito cancelamento e nem estorno de eventuais valores parcial ou integralmente depositados, pois estes materiais são 
feitos sob encomenda e/ou sob medida junto aos fabricantes, que também não aceitam cancelamento.

*Regras:
- A compra parcelada no Boleto Bancário só está disponível para consumidor final com CNPJ.
- Todos pedidos estão sujeitos a análise e aprovação de crédito, podendo ser solicitado documentos comprobatórios extra, como por exemplo, contrato social, documentos 
dos sócios e outros.
- Faremos a análise e confirmação de crédito em até 2 dias úteis após recebermos seu pedido.
- Nos reservamos o direito de reprovar o cadastro sem qualquer justificativa.
- Pedidos com pagamento por Boleto Parcelado, serão enviados somente para o endereço cadastrado no Cartão do CNPJ da empresa.
- A empresa deverá ter, no mínimo, 2 anos de existência, e a sua atividade deve ter relação de uso com os produtos adquiridos.
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