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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 030/2021

1.

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a presente

CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO, em observância ao Decreto Nº
264 de 18 de Janeiro de 2021, que poderá ser consultado no Diário Oficial do Município de Cairu, edição da
terça-feira,

dia

19

de

janeiro

de

2021,

Nº

https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=4444&c=131&m=0,visando

4444,

link:

formalizar

a

estimativa de preços.
OBJETO: Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado com a finalidade de estimar

o preço de mercado de Equipamentos, Instrumentais, Materiais Hospitalares, de Fisioterapia e de
Educação Física para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cairu- Bahia.
A presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado, sendo que todos os demais atos
necessários à contratação será objeto de posterior procedimento regido seja pela Lei Federal nº 8.666/93 e/ou
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e/ou qualquer outra específica, no que couber. As empresas do ramo,
interessadas em apresentar cotação de preços deverão observar o ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS),
nos termos desta chamada pública.
1

As informações e esclarecimentos pertinentes deverão ser solicitados à Secretaria de Administração

da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, pelo e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br.
2

O ANEXO I ((PROPOSTA DE PREÇOS), salvo em formato excel, poderá ser enviado por e-mail
aos que solicitarem.

3

A COTAÇÃO DE PREÇOS deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada

com o carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser encaminhada pelo mesmo e-mail (email: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 12 de abril de 2021.

Cairu-BA, 05 de março de 2021.

Ângelo César Santiago Fahning
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:_____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________E-MAIL:_____________

LOTE I - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIRU
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
UND
QTD
ANDADOR articulado, polido, em alumínio, regulável
em altura, com quatro ponteiras resistentes, empunhadeira
01
UND
12
em borracha, com ponteiras também revestidas de
borracha resistente, tamanho adulto.
Autoclave Modelo Horizontal - Descrição: Capacidade:
12 litros; Digital com display de LCD, 5 Programas de
Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental,
Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e
Tecidos / Líquidos. Teclado de controle na cor azul.
Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza.
Câmara com 2 bandejas em alumínio anodizado. Secagem
ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas
02
UND
5
de segurança entre os quais Chave e trava da porta,
Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema
eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de
altitude para diversas regiões. Sistema de Gestão de
Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos
para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental
e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDCNº16).
Autoclave Horizontal de Mesa (de 60 até 75 litros) com
câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de
03
UND
5
operação digital, Tampa com construção especial e fecho
de triplo estágio, 220w. Garantia de 1 ano. Registro da
Anvisa.
Balança antropométrica - Descrição técnica: Capacidade
para 150 kg; Divisões de 100 g; Qualidade com precisão
para atendimento: farmácias, hospitais, academias,
04
UND
20
consultórios; Tapete em borracha antiderrapante; Pés
reguláveis em borracha sintética; Régua antropométrica
com escala de 2,00m. Garantia mínima de um ano.
05

Balança Pediátrica - Descrição: Balança pediátrica
capacidade 16 kg em inox. Divisão de 10g. Pés reguláveis
em borracha sintética .cocha anatômica em polipropileno

UND
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com medidads de 540 x 290 mm. Voltagem 220W

06

07

08

09
10

11

12

13

14

Banco Giratório - Descrição: Construído sobre 04 pés de
tubos redondos, opcões de assento esmaltado , altura
regulável, base esmaltada, pés com ponteiras. Altura
mínima: 0.47 m
Biombo - Descrição: estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; - rodízios nas
laterais;(OPCIONAL) - Acabamento com pintura
eletrostática a pó; - Dimensões: 1,25m largura aberto x
1,77m altura; - Dimensões: 0,66m largura fechado x
1,77m altura .
Cadeira de rodas, manual, dobrável em x, em aço, pintura
em epóxi, tamanho adulto, tipo pneu dianteiro aro 6,
traseiro aro 24 maciços, apoio pés dobráveis, cor estrutura
preta, encosto e assento náilon, apoio braço regulável e
removível
CADEIRA PARA BANHO - com acento de plástico
resistente.
Escada - Descrição: Escada 2 degraus, revestidos em
borracha. Armação tubo 3/4" com pintura epoxi.
Foco ginecológico- Descrição: Lâmpada Halógena 20
Watts (vida longa). Corpo em metal esmaltado,Haste
flexível. Pintura Epoxi,Base com rodízios, Altura variável
,Voltagem: 220 W.
Inalador / Nebulizador - Descrição: Tensão: 127/220
(VCA) Freqüência: 60Hz (50Hz sob encomenda)
Consumo: 80W Potência: 1/40 hp Sistema: Pistão
Dimensões da embalagem: C = 23,0cm; L =17,0cm; A =
16,0cm Peso total com embalagem: 1,7kg Ideal para uso
domiciliar. Acompanha Micronebulizador: com Máscara
Infantil e Máscara Adulto. Bivolt com chave seletora 220
volts. Garantia de 24 meses exceto do Micronebulizador e
Máscaras. Rede de Assitência técnica autorizada em todo
o território nacional.Vendemos o Conjunto de Máscara
com Bichinhos (Micronebulizador): código 2149 neste
Site.
LARINGOSCÓPIO com Kit adulto e infantil - material
aço inoxidável, composição 6 lâminas(3curvas e 3retas
tam3),lâmpadas halógenas, tipo pilha 2 pilhas ´aa´
Mesa exame clínico - Descrição: Mesa de exame clínico
leito em estofado. Dimensões: 1,85x0,55x0,80cm.
Estrutura em tubo redondo de 1"x 1,20m. Leito em
compensado de 15mm com espuma, revestido em
courvim. Cabeceira regulável. Pés com ponteiras de
borracha. Garantia mínima de um ano.

UND

15

UND

34

UND

35

UND

10

UND

35

UND

25

UND

58

UND

13

UND

13
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15

16
17
18

19

20

21

22

23

Mesa ginecológica estofada fixa com porta cocha Descrição: Modelo standart armação em tubo de 1.1/4
esmaltada com gaveta esmaltada leito fixo totalmente
estofado em courvin. Acompanha par de porta-coxa
estofado e haste em aço cromado e suporte para balde.
Dimensões: 1.80 m comprimento x 0.53 m x largura x
0.86 m altura. Opc.: Plastificada. Cor do estofado:
PRETO
MULETA PAR, canadense, com cabo metálico,
braçadeira metálica articulada e revestida, altura regulável
por telescopagem entre dois tubos de alumínio
anodizados, ponteira de borracha resistente, adulto.
Negatoscópio - Descrição: Simples de parede.
Macas com roda - Descrição: Macas com roda para
remoção de pacientes. Carro padiola 5" c/grades.
MULETA PAR, canadense, com cabo metálico,
braçadeira metálica articulada e revestida, altura regulável
por telescoparem entre dois tubos de alumínio adonisados,
ponteira de borracha resistente, adulto.
OFTALMOSCÓPIO - Iluminação halógena 2.5 v de
longa duração, Sistema óptico vedado disco de abertura
com seis posições, lente convergente de vidro, Abertura
com fixador para localizar lesões, Abertura em fenda para
verificar diferentes níveis de lesões e tumores, Tem 48
lentes para ajustes de dioptria (-25 a +22), Cabo metálico
com acabamento liso, Pilhas: 2 aa, Lente de focalização:
lente convergente de vidro, Faixa de dioptria: -25 a +22,
Posições de abertura: 6, incluindo fenda e fixação,
Vedação: sim
Otoscópio - Descrição: otoscópio possuir lâmpada xenon
para iluminar através de feixe de luz concentrado e uma
lente de aumento de 2,5 para analise com excelente
nitidez. É constituído de peças móveis com sistema de
rosca ( cabo e cabeçote) e de fácil limpeza. Composto:
Cabo com botão liga e desliga, presilha em aço inox,
cabeçote com lente acrílica de 2,5 de aumento. 05
espéculos pretos reutilizáveis n° 1 2,5 mm, 04 espéculos
pretos reutilizáveis n ° 2 , 4.00 mm, 10 espéculos cinza
descartáveis n ° 1, 2.5 mm, 10 espéculos cinza
descartáveis n ° 2 , 4.00 mm
Prancha para remoção de pacientes adulto - Descrição:
prancha confeccionada em polietileno 1,83 x 0,44 mt (
aberta) com jogo de cinto aranha Dimensões: 1.80 de
comprimento x 0.50 m de largura.
Suporte de soro- Descrição: Suporte para soro altura
regulável construído em tubos pintados 7/8” x 0,9mm de
espessura, quadripé fundido com rodízios, haste em tubos
inox de ¾” x 0,9 mm com 4 ganchos em “X” na parte
superior. Altura mínima: 1,57m e Altura máxima: 2,10m.

UND

15

UND

20

UND

12

UND

12

UND

10

UND

12

UND

12

UND

12

UND

30
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Sonar utilizado para detectar batimentos cardiacosfetal,
Modelo de mesa com display numérico digital, onde
mostra os batimentos cardíacos fetal, Alta sensibilidade
para ausculta coletiva, Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz,
Ciclagem de 6.000 a 60.000, Gabinete confeccionado em
poliéster PSAI de auto brilho e auto impacto, moderno,
desenvolvido com a mais alta tecnologia, Alojamento
lateral para fixar o transdutor, Saída para fone de ouvido
ou gravador, Dimensões 95 x 200 x 210 mm e Peso
líquido de 1,6 kg.
ASPIRADOR -Aspiração regulável com um botão de alta
sensibilidade de 0 a 23'Hg; - Idicado para uso Domestico,
clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; - De Facil
utilização e higienização apos uso; - Portátil, silencioso,
seguro; - Baixo consumo de energia; - Garantia: 1 Ano.
Conteúdo da embalagem:
1(uma) unidade de aspiração, 1 (um) tubo de sucção, 1
(uma) extensão, 1(um recipiente, 1 (uma) tampa, 1 (um)
manual de instruções.

OXÍMETRO PORTÁTIL - alimentação bateria, tipo
medição pulso, faixa medição saturação 0 a 100, faixa
medição pulso 20-250, características adicionais sensores
26
adulto, pediátrico e neonatal, alarme, tipo tela lcd, cartão
memória, saída infra-vermelho
Berço Hospitalar Leito Fixo, Construído em tubo de aço
carbono de Ø1″ x 1,20mm, tipo grade e balaústres em
tubo de aço carbono de Ø1/2″ x 1,20mm;
27
Leito tipo grade construído com barra chata 3/4″ x 1/8″;
Grades laterais de abaixar; Pés com ponteiras de borracha;
Acabamento em pintura Eletrostática a Pó, com
tratamento antiferruginoso.
Carro Curativo com Balde e Bacia, bandejas em aço inox
com varandas tipo gradil, estrutura em aço carbono com
pintura em epóxi. Carro multifuncional, tem Rodízios
28
Giratórios livres e freios em diagonal podendo ser
utilizado em deslocamento ou como estacionário em
pequenos ambientes.
29
Balança Analógica- Descrição: Balanço tipo de banheiro.
Termômetro de ambiente, tipo capela branco para
30
geladeira da sala de vacinação
Lanterna Clínica LED, tipo Caneta Super LED para
31
Profissionais da Saúde Multi Uso. Alta luminosidade
VALOR TOTAL LOTE I

UND

16

UND

8

UND

20

UND

10

UND

15

UND

20

UND

60

UND

20

LOTE II – MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
UND
QTD
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1

2

3

4

5
6

Ambu adulto – Descrição: ambur em silicone,
autoclaváveis a 121ºCe esterilizáveis a Óxido de etileno,
para primeiros socorros em situações de emergência com
válvula de segurança, reservatório de O2, máscara e
conector.Inquebráveis, de grande durabilidade e
facilmente desmontáveis para limpeza e esterilização.
COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior
para 6ompatível de cricotireodostomia, possuindo um
apoio mentoniano com 6ompatí do mento a
furculaexternal, possuindo velcro de 6ompatí na parte
externa, tamanho G.
COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior
para 6ompatível de cricotireodostomia, possuindo um
apoio mentoniano com 6ompatí do mento a
furculaexternal, possuindo velcro de 6ompatí na parte
externa, tamanho M.
COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior
para 6ompatível de cricotireodostomia, possuindo um
apoio mentoniano com 6ompatí do mento a
furculaexternal, possuindo velcro de 6ompatí na parte
externa, tamanho P.
IMOBILIZADOR, de 6ompat, em espuma 6ompatível6,
com cintos imobilizadores para testa e queixo, 6ompatí
em velcro, com dispositivo que veste a prancha de resgate
em qualquer largura. Tamanho adulto.
PAPAGAIO em aço, capacidade de 1000ml

Und

12

Und

20

Und

20

Und

20

Und

12

Und

20

VALOR TOTAL DO LOTE II
LOTE III – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Aparelho fotopolimerizador de resisnas, com fonte
110/220V e fio branco de 2 metros, micro processado com
softt-start(partida lenta), potência de 100 Mw/cm2, bip
sonoro a cada 10 segundos com desligamento automático
dos leds aos 60” ou pelo controle no botão liga e desliga,
luz emitida por diodo emissor de luz(LED) com
comprimento de onde de 470 nm, luz fria com spectro
luminoso azul, compatível com todas resinas disponíveis
no mercado, fibra óptica turbo inquebrável transparente
(cristal) nacional com giro livre de 3600 sob a peça de
mão, construído em alumínio anodizado, anatômico,
acompanha protetor ocular e suporte de mesa, não
necessita de refrigeração.
Caneta de alta rotação em liga de alumínio anodizado para
alta rotação, sistema de substituição de brocas
convencional, giro de 400.000 rpm, spray triplo para
refrigeração – esterilizável em auto clave a 135°c por mais
de 100 ciclos

UND

QUANT

UND

06

UND

06
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Contra-ângulo acoplável ao micro motor através de
sistema intra – esterilizável em auto clave a 135°c por
mais de 100 ciclos, 7ompatível com micro-motor kavo
Micro motor através de sistema intra, giro de 360° sobre o
4
micro motor – esterilizável em autoclave a 135°c por mais
de 100 ciclos, 7ompatível com contra-angulo kavo.
Aparelho de ultra som e jato de Bicarbonato de sódio,
com transdutor de sistema Piezo elétrico ativados através
de partilhas de cerâmica, Frequência de 30.000 HZ, com
5
produtor baixa de calor, e as partilhas de Cerâmicas gerem
vibrações Ultra-Sônicas.
6
Turbina de alta rotação
7
Turbina de baixa rotação
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/
refletor), no mínimo 03 terminais, comando da cadeira em
pedal, cuba de porcelana/cerâmica, seringa tríplice, peça
reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação,
8
cabeceira, unidade auxiliar (sugador); refletor, mocho e
equipo, 220w.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Compressor odontológico com capacidade de reservatório
de 30 a 39 l, potência de 1 a 1,5HP, consumo de 6 a 7 pés
9
e insento de óleo, 220w.
VALOR TOTAL LOTE III
3

UND

06

UND

06

UND

06

UND
UND

06
06

UND

03

UND

03

LOTE IV - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃOPARA PROCEDIMENTOS COLETIVOS DE
ODONTOLOGIA PARA DESENVOLVER O PROJETO PSE-PROGRAMA SAÚDE NAS
ESCOLAS
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
UND
QUANT
CREME DENTAL, com teor de flúor de 1500 ppm, bisnaga
plástica com aproximadamente 50 gramas, com selo de
1
6000
aprovação da associação brasileira de odontologia (A.B.O) e Und
com registro no ministério da saúde, com validade superior a
18 meses, no momento da entrega.
ESCOVA DENTAL ADULTO, comprimento mínimo da
escova de 150 mm e largura máxima da cabeça de 16 mm,
multitufos, atóxicas, a ponta das cerdas com terminação
2
Und
3000
redonda, arredondada, lisa, pluriforme, plena e polida,
textura macia, cerdas microtexturizadas, com selo de ABO,
embaladas individualmente em saquinhos plásticos
ESCOVA DENTAL INFANTIL, multitufos, maciças de
ponta polidas, arredondadas e de altura uniforme, os
contornos do cabo e da parte ativa arredondadas. O
comprimento total da escova de 14,5 a 15,5 cm, a parte ativa
3
Und
3000
de 2,5 a 2,8 cm de comprimento por 1 cm de largura,
apresentando 25 a 30 tufos de cerdas distribuídas em 03
fileiras, com selo da A.B.O., embalada individualmente em
saquinhos plásticos.
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FIO DENTAL, para remoção de placa bacteriana
interproximal, confeccionado em nylon resistente,
lubrificado com cera natural, livre de impurezas, embalagem
4
com cortador metálico em aço inoxidável, que corte o fio
sem desfiá-lo, embalado em estojo individual de
polipropileno, com 100 metros.
VALOR TOTAL LOTE IV

Und

LOTE V - INSTRUMENTAL ODONTOLOGIA
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
UND
01
Alavanca seldin nº 1d ou 1r em inox
UND
02
Alavanca seldin nº 1e ou 1l em inox
UND
03
Alavanca seldin nº 2 reta em inóx
UND
04
Alavanca seldin nº 4d ou nº 4r em inóx
UND
05
Alavanca seldin nº 4e ou nº 4l em inóx
UND
06
Brocas de alta rotação diamantadas nº 1012
UND
07
Brocas de alta rotação diamantadas nº 1015
UND

6000

QUANT
50
50
40
40
40
40
40

08

Brocas de alta rotação diamantadas nº 1112 f

UND

40

09

Brocas de alta rotação diamantadas nº 3118 f

UND

40

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

40
24
50
50
50
50
50
50
50
50

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

20
20
20
20
20
20
20
50
50

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Brocas de alta rotação diamantadas nº 3195 f
Cabo bisturi 10 a 15 nº 3
Fórceps nº 1 em inóx
Fórceps nº 150 em inóx
Fórceps nº 151 em inox
Fórceps nº 16 em inóx
Fórceps nº 18l em inóx
Fórceps nº 18r em inóx
Fórceps nº 65 em inóx
Fórceps nº 69 em inóx
LIMA DE OSSO, tipo Seldin, nº 12, confeccionada em aço
20
inox
21
Osteótomo
22
Pinça clínica em inóx para algodão
23
Porta agulha sutura mathieu 14 cm
24
Porta agulha sutura mayo hegar 14cm
25
Pontas para ultrasson periodontia
26
Seringa carpule em inóx
27
Sonda exploradora nº 05 dupla em inóx
28
Tesoura iris, em inóx, 15 cm, ponta reta cirúrgica
VALOR TOTAL DO LOTE V

LOTE VI - INSTRUMENTAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS
UNIDADES DE SAÚDE
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Und
QUANT
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1
2

3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cairu

Caixa estojo p/ esterilização inox com tampa 32
(comprimento) x 16 (largura) x 08cm (altura)
Cuba em aço inox, redonda, dimensões 09 cm (diâmetro) x
05 cm (altura). Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
Dente de rato 14 cm, Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, dados de fabricação e registro no
ministério da saúde
Pinça anatômica em aço inoxidável, 14 cm embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, dados
de fabricação e registro no ministério da saúde
Pinça cirúrgica em aço inoxidável, hemostática, modelo
mosquito embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, dados de fabricação e registro no ministério da
saúde
Pinça cirúrgica em aço inoxidável, modelo cheron, 25 cm
Pinça cirúrgica em aço inoxidável, modelo kelly, ponta
curva, 16 cm embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, dados de fabricação e registro no
ministério da saúde
Pinça cirúrgica em aço inoxidável, modelo kelly, ponta reta,
16 cm embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, dados de fabricação e registro no ministério da
saúde
Pinça cirúrgica em aço inoxidável, modelo kocher, ponta
reta, embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, dados de fabricação e registro no ministério da
saúde
Pinça cirúrgica em aço inoxidável, modelo rochesterpean,
ponta reta, 14 cm embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, dados de fabricação e registro no
ministério da saúde
Porta agulha em aço inoxidável, modelo mayohegar, 17 cm
para sutura e exames. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, dados de fabricação e registro no
ministério da saúde
Tesoura iris , 12cm, reta, em acoinoxidável. Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, dados
de fabricação e registro no ministério da saúde
Tesoura iris, 12cm, curva, em acoinoxidável. Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, dados
de fabricação e registro no ministério da saúde
Tesoura, de mayo , 14cm, reta, em acoinoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, dados de fabricação e registro no ministério da
saúde
Bandeja de inox para condução de medicamento tamanho
média

Und

20

Und

20

Und

50

Und

50

Und

60

Und

60

Und

60

Und

60

Und

12

Und

12

Und

12

Und

50

Und

50

Und

30

Und

30
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Pinça cirúrgica Rochester pean ponta reta 20cm em aço
Und
inoxidável
17
Tesoura média cirúrgica ronta romba reta inox 17 cm
Und
18
Cabo de bisturi nº 23 inox
Und
VALOR TOTAL LOTE VI
16
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25
25
50

LOTE VII -MATERIAIS DE FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FÍSICA
ITEM
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UND
QUANT.
Bolsa Térmica de Gel 350mlreutilizável Pode ser usada
1
desde: -15ºC até +80ºC
UND
15
Bolsa Térmica de Gel 500mlreutilizável Pode ser usada
2
desde: -15ºC até +80ºC
UND
16
3
Caneleira com carga de 1Kg
PAR
10
4
Caneleira com carga de 2Kg
PAR
10
5
Colchonetes em curvin 1,00x0,58 cor: azul
UND
10
6
Halter emborrachado 1 Kg
PAR
10
7
Halter emborrachado 2 Kg
PAR
10
Lâmpada de infra-vermelho para utilização em sessão de
fisioterapia;Modelo:
Rosca
8
UND
10
Potência: 250W
Kit Faixa Elástica Latex Band Proaction Com 3 Níveis De
9
Resistência
UND
20
10
BolaSuiça65cm para exercícios
UND
15
11
Bola cravo (palmar)
UND
15
STEP- profissional regulável 15cm à 20cm em polipropileno
12
rígido 96x20x36 (LxAxP)
UND
15
Barra Paralela Para Fisioterapia E Reabilitação - Epox
13
Branco Sem Piso 2M
UND
12
14
Tatame Em E.V.A 1X1 30Mm Com Encaixe
UND
40
15
Disco De Equilíbrio Flexível Com Bomba De Ar
UND
8
16
Anel Tonificador De Pilates E Yoga Simples
UND
8
17
BosuBody Balance Meia Bola Para Exercícios
UND
8
Digiflex Leve Exercitador Para Dedos Fortalece Os Dedos,
18
Polegar, Pulso E Antebraço
UND
8
Digiflex Médio Exercitador Para Dedos Fortalece Os Dedos,
19
Polegar, Pulso E Antebraço
UND
8
Digiflex Forte Exercitador Para Dedos Fortalece Os Dedos,
20
Polegar, Pulso E Antebraço
UND
8
Extensor Elástico Para Braços, Peito E Ombros - Extensor
21
Leve
UND
8
22
Disco De Rotação Str Para Pilates
UND
8
Balancim Balanço Para Treino De Equilíbrio E Fisioterapia
23
UND
8
Neurológica
Shaker - Terapia Vibratória Expiratória Para Mobilização De
24
UND
8
Secreções
25
Cunha Media Em Espuma Para Fisioterapia 50X50x30 Cm
UND
8
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Respiron tipo1 - Nível Médio - Inspirômetro De Incentivo Exercitador Respiratório Pulmonar Regulável E Ajustável
UND
27
Incentivador Respiratório Voldyne Adulto 5000
UND
28
Incentivador Respiratório Voldyne infantil 2.500
UND
VALOR TOTAL LOTE VII
26

LOTE VIII -EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA
ITEM
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UND
Aparelho de estimulação elétrica transcutânea e estimulação
muscular (TENS/FES) Alimentação : comutação automática
110/220 V~ (60 Hz); EQUIPAMENTO DE: CLASSE II com
parte aplicada de tipo BF de segurança e proteção; Canais de
saída: 4 canais independentes em amplitude; Intensidade de
corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms
(quando R=250Hz e T=500useg);Modo TENS normal:/ 120
mA pico a pico por canal; Modo FES sync: 120 mA pico a
pico por canal.; Faixa de Freqüência de Repetição de Pulso
(R) para TENS e FES: variável de 0,5 a 250 Hz Modulação
em Trens de Pulso - BURST (somente p/ modo TENS):7
pulsos correspondentes a ciclo on de 25 m seg e ciclo off de
01
UND
475 m seg ( 2 Hz )ON Time (FES): variável de 1 a 60
segundos; OFF Time (FES): variável de 1 a 60 segundos;
RISE- Tempo de subida do trem de pulso (FES): variável de
1 a 9 segundos; DECAY- Tempo de descida do trem de pulso
(FES): variável de 1 a 9 segundos; Dimensões ( mm ): 265 x
275 x 115 (L x P x A);Peso ( aprox. sem acessórios ): 2,5 kg.
Deve conter:1 manual de instruções; 8 eletrodos de borracha
de silicone 50 x 50 mm;8 eletrodos de borracha de silicone
30 x 50 mm;4 cabos de conexão ao paciente (laranja - canal
1, preto - canal 2, azul – canal 3 e verde – canal 4) ;1 cabo de
força destacável; 1 tubo de gel;01 Bolsa para transporte

02

Aparelho de ultra-som terapêutico de 1 MHZ com transdutor
,equipamento monofásico e foi projetado para uso em modo
contínuo
de
operação,
Classe
II
com
parte
aplicada de tipo BF de segurança e proteção contra choque UND
elétrico, com modo de emissão contínuo e pulsado
Alimentação: faixa de 100 - 230 V~ (50/60 Hz).

VALOR TOTAL LOTE VIII
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PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
O prazo de entrega do objeto desta licitação será de forma parcelada e de acordo com a necessidade
da Prefeitura Municipal de Cairu, solicitado através de Ordem de Fornecimento emitidas pela
Secretaria Municipal de Saúde, e cada entrega deverá ser feita em no máximo de 10 (DEZ) dias,
contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).
A entrega dos produtos será na Secretaria Municipal de Saúde, Praça Santo Antônio, s\n
Térreo, Centro, Cairu-BA, na quantidade solicitada, no horário compreendido entre 08:00 hs às
12:00 hs e das 14:00 hs às 16:00 hs, de segunda a sexta-feira.
O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo
com as especificações.
Os pagamentos serão efetuados a contar da entrega dos materiais, através de ordem bancaria ou
crédito em conta corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura em favor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU, PRAÇA SANTO
ANTÔNIO, S/N, CENTRO, CAIRU – BAHIA – CEP 45.420-000, CNPJ Nº. 11.406.106/0001-06 e
depois de atestado pelo Contratante o fornecimento do objeto licitado de acordo com a descrição da
Ordem de Fornecimento, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
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