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PE04/2022Licitação: Modalidade: Pregão SimRegistro de preço: Controla quantidade: Sim
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para possível aquisição de materiais e equipamentos de Fisioterapia para o Fundo Municipal de Saúde de Peritiba,
conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.

Objeto:

3787-SALVI, LOPES & CIA. LTDACredor/Fornecedor:

Un. MedidaData Material/Serviço/DenominaçãoItem

20538 - Tintura de benjoim 20%  (1000ML)- Utilizada como anti-séptico de uso adulto e pediátrico externo.09/12/2022 UN26
Composição: Cada 100 ml de solução contem: Benjoin = 20g; veículo alcoólico (qsp) = 100ml.

4498-PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDACredor/Fornecedor:

20553 - Insentivador respiratório utilizado em Fisioterapia. Utilizado para estimular a tosse e a expectoração.09/12/2022 UN13
20534 - Preservativo sem lubrificnte, caixa com 144 unidades, embalado individualmente09/12/2022 CX22
Não possui lubrificante. Destinado a uso em exames de ultrassonografia (ultrassom transvaginal e transretal). Composição Látex de borracha natural.
20537 - Sonda balão para biofeedback, utilizada para realizar exercícios da musculatura pélvica, aguenta a capacidade de até 300 ml de insuflação.09/12/2022 UN25
Sonda descartável de uso único.

5034-PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACredor/Fornecedor:

20539 - Ultrassom digital microcontrolado na frequencia de 1 e 3 MHZ e com 21 W de potência. ERA de 7m².09/12/2022 UN27
Modo de emissão contínuo e pulsado multifrequencial. Deve conter manual de instruções e adereços que possibilitem seu completo funcionamento. 220v.

5951-NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACredor/Fornecedor:

20543 - Bola overball de 25 ou 26 cm. Ferramenta ideal para exercícios de reforço. Fabricada em PVC. Deve conter o canudo para inflar.09/12/2022 UN3
20544 - Bolsa térmica, utilizada para relaxamento da musculatura pélvica com formato anatômico da região pélvica.09/12/2022 UN4
20552 - Equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS,
FES e Russa e conta com quatro canais

09/12/2022 UN12

com  ajuste  de  intensidade  independentes.  Possibilita  a  escolha  de  parâmetros  mas  também  oferece  programas  de  terapias  pré-determinados  para  facilitar  os
atendimentos.Bivolt automático. Garantia de 18 meses. Deve conter todos os acessórios necessários para a utilização das correntes elétricas disponíveis no mesmo como: 01
Manual de instruções; 08 Eletrodos de silicone 5cm x 5cm; 01 Cabo de conexão ao paciente (laranja canal 1, preto canal 2); 01 Cabo de conexão ao paciente (azul canal 3,
verde canal 4); 01 Cabo de força destacável; 01 Bisnaga de gel 100g; 01 Fusível de proteção sobressalenteções.
20558 - Lâmpada de infravermelha 220v.A sua forma refletora permite que o calor concentrado para ser aplicado onde é necessário. 150W.09/12/2022 UN18
20532 - Massageador terapêutico para região perineal09/12/2022 UN20
 Aparelho que contenha diferentes ponteiras desenvolvido para trabalhar as disfunções musculares da região perineal. Medidas: Massageador (vibro) 12,5 X 2,8cm Ponteira
3,5 X 2,8cm Ponteira 5,2 X 2,8cm Ponteira 5,1 X 2,8cm Ponteira 4 X 2,8cm Frequência: de 30 Hz a 142 Hz Amplitude: 1,5 mm

5952-LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACredor/Fornecedor:

20541 - Aparelho de Eletroestimulação Urologinecológica e Biofeedback, deve possuir canal de saída único, para uso da corrente FES, se trata de um equipamento voltado
para uso na área da Fisioterapia Uroginec

09/12/2022 UN1

Usado para tratamento das disfunções do assoalho pélvico,  e  deve conter  operação informatizada.   Deve conter  os  seguintes  itens:  •01 Cabo de força (comprimento 1,5
metros); •01 Cabo com 02 fios e pinos banana nas pontas, de conexão ao paciente (comprimento 1,5 metros cada); •01 Cabo para comunicação para microcomputador; •01
Par de eletrodos de borracha de silicone 5x5 cm; •01 Kit torneira três vias com mangueira de cristal; •01 Sonda de látex vaginal; •01 Sonda de látex anal; •01 Sonda de
teflon  para  eletro  estimulação  anal;  •01  Sonda  de  teflon  pequena  para  eletroestimulação  vaginal;  •01  Sonda  de  teflon  para  eletroestimulação  vaginal;  •01  Seringa
descartável  60  ml;  •01  Bisnaga  de  gel  (100  g);  •01  Torre  de  Bargraph;  •

01  Fusível  500  mA  (20AG)  de  proteção  sobressalente.  Especificações  Técnicas  •Aparelho  de  Eletroestimulação  Urologinecológica  e  Biofeedback;  •Corrente:
FES;  •

Biofeedback manométrico de operação informatizada ou não informatizada; •Software especial de backup no modo informatizado; •Pode ser conectado a um
computador  pessoal,  para  utilização  do  modo  informatizado;  •Tecnologia  de  operação  microcontrolada;  •Canal  de  saída  único  para  eletroestimulação  e  biofeedback;  •01
conector  para seringa de 60 ml;  •Conector  Bargraph (localizado na parte  traseira  do gabinete);  •Modo de operação:  contínua;  •Tela:  display em LCD azul;  •Alimentação:
20542 - Bastão de maeira e com acabamento aredondado, utilizado para exercícios posturais, equilíbrio e coordenação.09/12/2022 UN2
Medida: 1,30m de comprimento. Cor natural.
20559  -  Massageador  elétrico  por  vibração  e  com  duas  intensidades.  De  tamanho  menor  com  fácil  manuzeio  com  as  mãos.   Dispõe  de  5  acessórios  que  contemplam
diferentes  locais  do  corpo.  Voltagem:   220v.

09/12/2022 UN19
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