São Paulo, 14 de abril de 2020
Ao
Hospital São Paulo
São Paulo - SP

A/C: Srta. Sheyla Araújo
Diretoria Compras

Ref: Proposta FlexiCot 758/2020-Se
Prezada Srta. Sheyla Araújo,
Atendendo à sua solicitação informamos a seguir preços para fornecimento de produtos
de nossa linha de comercialização.
Item 01 - Produto: Lipoaspirador Victoria Lipos, da marca Cheirón, motor e
engrenagens alemãs, procedência República Checa.
Aspirador Cirúrgico Victoria Lipos

Foto ilustrativa com 2 frascos de 5 litros como exemplo.

•

39 dB: mais silencioso do que o seu PC

•

LIPOASPIRAÇÃO

•

NEUROCIRURGIA

•

Consumo de apenas 110 VA

•

Fluxo máximo: 50 Litros/minuto

•

Vácuo máximo: 93 kPa / ~ 700 mmHg

•

Motor e Engrenagens Alemãs

•

Inclui 2 frascos de 5 L autoclaváveis

•

Voltagem: 220 Volts/ 60 Hz

•

Garantia: 6 (seis) anos

Aspirador cirúrgico com unidade de sucção de secreção, para utilização em unidades de
internação de alta complexidade, para todo e qualquer procedimento aspirativo em
cirurgia plástica, neurocirurgia, cirurgia bariátrica, cirurgia cardíaca, transplantes e todas
as demais que demandem grande força de vácuo, alto fluxo aspirativo e ausência de
vibrações; portátil, montado em móvel com rodízios e freios, com caixa plástica
envolvendo o motor, será fornecido com um frasco de 5 L de capacidade, feito em PSU
autoclavável, transparente, com graduação em relevo indelével na sua parede lateral.
Seu funcionamento baseia-se em duas câmaras de vácuo com dois diafragmas de
borracha, isento de óleo, com sistema redundante contra transbordamento através de
boia no frasco coletor, filtro hidrofóbico entre o frasco coletor e o de segurança e boia no
frasco de segurança, que interrompem a aspiração na ocorrência de limite máximo do
frasco. Possui no painel frontal uma chave liga/desliga com lâmpada sinalizadora,
controle de intensidade de vácuo/fluxo, vacuômetro com escala até 760 mmHg (101,33
KPa), possui vácuo máximo de 697,50 mmHg (93 kPa), fluxo máximo de 50 LPM, ruído
máximo em funcionamento de apenas 39,4 dB, circuitos de aspiração em silicone
autoclavável, índice de proteção contra ingresso de líquidos IP34, tensão de alimentação
de 220 Volts/60 Hz, consumo de apenas 110 VA, garantia de 72 meses contra defeitos de
fabricação e cadastro na ANVISA sob o nº 10338760043. Será fornecido com 1 unidade
de sucção, 1 móvel com 4 rodízios, 2 com freios, 1 suporte de trilho para frasco de 5 litros
de capacidade, 2 frascos de 5 L completos com tampas, 2 circuitos de aspiração em
silicone autoclavável e 3 filtros para cada unidade.
Preço Unitário Especial para o Hospital São Paulo para 20 unidades: R$ 27.095,00 (Vinte
e Sete Mil e Noventa e Cinco Reais).
Preço Total Especial para o Hospital São Paulo para 20 unidades: R$ 541.900,00
(Quinhentos e Quarenta e Hum Mil e Novecentos Reais).
Condições Gerais de Fornecimento:
Termos de Pagamento: À vista, antecipado.
Prazo de Garantia: 6 (Seis) anos de garantia contra defeitos de fabricação.

Prazo de Entrega: Estoque dependente. Hoje, entrega no máximo em 10 (dez) dias
corridos.
Frete, instalação e treinamento: da Fleximed.

Validade da proposta: 5 (cinco) dias corridos.

Atenciosamente,

--------------------------------------------Eng. José Miguel Salomão Neto
Diretor Técnico
Registro ANVISA de toda a família Victoria: 10338760043

