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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento PE 72/2019 Município de Porto Velho - RO 
1 mensagem

Thaís Pereira <pedido.licitacoes@cmosdrake.com.br> 24 de junho de 2019 16:43
Para: pregoes.sml@gmail.com

 

Prezados!

 

CMOS Drake do Nordeste S.A., sociedade com sede na cidade de Nova Lima, na Avenida Regent, 600, Sala 205, Aplhaville,
Minas Gerais, CEP 34018-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.620.716/0001-80, vem à presença de V. Sa., nos termos do item
do Edital do ������ ���������� 72/2019  solicitar os seguintes esclarecimentos:

 

Dispõe os lote 5 e 6   PE 72/2019  que:

 
"Eletrodo adulto (pás) para desfibrilador externo automático compatível com a marca cmos drake modelo life 400. O material deve
ser livre de látex, de rápida conexão com o dea, com excelente condutividade e sem risco de queimaduras acidentais. Embalados
em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade. Deve possuir registro na ANVISA,
validade mínima de 12 meses após entrega definitiva. "

 

 
Eletrodo infantil (pás) para desfibrilador externo automático compatível com a marca cmos drake modelo life 400. O material deve
ser livre de látex, de rápida conexão com o dea, com excelente condutividade e sem risco de queimaduras acidentais. Embalados
em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade. Deve possuir registro na ANVISA,
validade mínima de 12 meses após entrega definitiva.  

 

Para eletrodos  DEA CMOS Drake (LIFE 400 FUTURA), o mesmo possui dois modelos de DEA fabricados e para cada um deles, a entrada dos conectores para os
eletrodos são DIFERENTE, conforme imagem abaixo:
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Diante do exposto, solicitamos que o órgão nos informe para qual modelo do (s) EQUIPAMENTO (S) está sendo realizado a licitação.

           

 

 

Atenciosamente;

 

 

 
--  


