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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 1,000JG0001176600001

JOGO de bastões com 05 unidades de
bastões de madeira coloridos com suporte
para parede, para fisioterapia neurológica e
reabilitação.

00002 1,000UN0001934800002

ESQUELETO humano com ligamentos
articularers, tamanho natural, fabricado em
material sintético com ligamentos elásticos
nas articulações maiores.

00003 12,000UN0001245400003

FAIXA ELASTICA EXTRA SUAVE para
exercícios físicos de reabilitação e
fortalecimento, com original sistema de
resistência progressiva, são confeccionadas
em borracha.

00004 12,000UN0001245500004

FAIXA ELASTICA SUAVE para exercícios
físicos de reabilitação e fortalecimento, com
original sistema de resistência progressiva,
são confeccionadas em borracha.

00005 12,000UN0001245600005

FAIXA ELASTICA MEDIO para exercícios
físicos de reabilitação e fortalecimento, com
original sistema de resistência progressiva,
são confeccionadas em borracha.

00006 12,000UN0001245700006

FAIXA ELASTICA FORTE para exercícios
físicos de reabilitação e fortalecimento, com
original sistema de resistência progressiva,
são confeccionadas em borracha.

00007 12,000UN0001245800007

FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE para
exercícios físicos de reabilitação e
fortalecimento, com original sistema de
resistência progressiva, são confeccionadas
em borracha.

00008 12,000UN0001245900008

FAIXA ELASTICA SUPER FORTE para
exercícios físicos de reabilitação e
fortalecimento, com original sistema de
resistência progressiva, são confeccionadas
em borracha.

00009 12,000UN0001246000009

FAIXA ELASTICA MAXIMO para exercícios
físicos de reabilitação e fortalecimento, com
original sistema de resistência progressiva,
são confeccionadas em borracha.

00010 3,000UN0001517100010
FIXADOR para faixa elástica, que permite a
prática de exercícios com elásticos, feito em
material emborrachado.

00011 2,000UN0000934100011
BOLA DE BORRACHA exercitadora com 8 cm
de diâmetro, fabricada em material
emborrachado.

00012 2,000UN0000934100012
BOLA DE BORRACHA exercitadora com 10,5
cm de diâmetro, fabricada em material
emborrachado.

00013 2,000UN0000267600013
BOLA suíça - 55 cm, composta em látex com
1,5 mm de espessura.
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00014 2,000UN0000267600014
BOLA suíça - 65 cm, composta em látex com
1,5 mm de espessura.

00015 3,000UN0000267600015
BOLA suíça - 75 cm, composta em látex com
1,5 mm de espessura.

00016 1,000UN0000267600016

BOLA tipo rolo - 70 cm, composta em látex
especial com 3,0 cm de espessura, com
formato em rolo especialmente desenvolvido
para idosos, crianças e gestantes.

00017 1,000UN0001248200017

EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS 7.0 ibs -
3,2 kg, construído em plástico, capaz de
realizar as manobras para cada dedo
individualmente ou de modo global.

00018 1,000UN0001248200018

EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS 5.0 ibs -
2,3 kg, construído em plástico, capaz de
realizar as manobras para cada dedo
individualmente ou de modo global.

00019 1,000UN0001248200019

EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS 3.0 ibs -
1,4 kg, construído em plástico, capaz de
realizar as manobras para cada dedo
individualmente ou de modo global.

00020 1,000UN0001248200020

EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS 9.0 ibs -
4,1 kg, construído em plástico, capaz de
realizar as manobras para cada dedo
individualmente ou de modo global.

00021 1,000UN0001248200021

EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS para
resistência - p - leve, material de forma
circular, emborrachado com furos
quadrangulares para encaixar os dedos e
exercitá-los. sistema de 39 exercícios ajuda
no desenvolvimento geral de dedos à
antebraços. dimensões: 18 cm

00022 1,000UN0001248200022

EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS para
resistência - p - média, material de forma
circular, emborrachado com furos
quadrangulares para encaixar os dedos e
exercitá-los. sistema de 39 exercícios, ajuda
no desenvolvimento geral de dedos à
antebraços. dimensões: 18 cm

00023 1,000UN0000629800023
EXERCITADOR DE PE E TORNOZELO sendo
exercitador e alongador de tornozelos duplo.

00024 8,000UN0001248800024
HALTER 1/2 KG tipo bola revestido em
borracha e cores diversificadas por peso

00025 12,000UN0001248900025
HALTER 1 KG tipo bola revestido em borracha
e cores diversificadas por peso.

00026 12,000UN0001249000026
HALTER 2 KG tipo bola revestido em borracha
e cores diversificadas por peso.

00027 12,000UN0001987700027
HALTERES 3 kg, tipo bola revestido em
borracha e cores diversificadas por peso

00028 8,000UN0001987700028
HALTERES 4 kg, tipo bola revestido em
borracha e cores diversificadas por peso

00029 8,000UN0001987700029
HALTERES 5 kg, tipo bola revestido em
borracha e cores diversificadas por peso

00030 3,000UN0000425000030
SUPORTE duplo para halteres em aço, com
capacidade mínima para 12 halteres.
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00031 5,000PAR0001249100031

CANELEIRA 1/2 KG para exercícios ajustável
em velcro, fabricadas e forradas
internamente por verniz, altamente
resistente e impermeável ao suor.
acabamento em cadarço de 25 mm e
enchimento em pó de ferro

00032 5,000PAR0001249200032

CANELEIRA 1 KG para exercícios ajustável
em velcro, fabricadas e forradas
internamente por verniz, altamente
resistente e impermeável ao suor.
acabamento em cadarço de 25 mm e
enchimento em pó de ferro

00033 5,000PAR0001249300033

CANELEIRA 2 KG PARA EXERCICIOS
ajustável em velcro, fabricadas e forradas
internamente por verniz, altamente
resistente e impermeável ao suor.
acabamento em cadarço de 25 mm e
enchimento em pó de ferro

00034 5,000PAR0001249400034

CANELEIRA 3 KG PARA EXERCICIOS.
ajustável em velcro, fabricadas e forradas
internamente por verniz, altamente
resistente e impermeável ao suor.
acabamento em cadarço de 25 mm e
enchimento em pó de ferro

00035 5,000PAR0001295400035

CANELEIRA 4 kg para exercícios ajustável em
velcro, fabricadas e forradas internamente
por verniz, altamente resistente e
impermeável ao suor. acabamento em
cadarço de 25 mm e enchimento em pó de
ferro

00036 5,000PAR0001249600036

CANELEIRA 5 KG PARA EXERCICIOS
ajustável em velcro, fabricadas e forradas
internamente por verniz, altamente
resistente e impermeável ao suor.
acabamento em cadarço de 25 mm e
enchimento em pó de ferro

00037 3,000UN0000283500037
DISCO inflável para propriocepção e equilíbrio
com 40 cm de diâmentro

00038 3,000UN0002049700038

CUNHA DE ESPUMA pequena, para
posicionamento em courvin, nas dimensões
0,50 x 0,50 x 0,20 cm. azul claro ou verde
claro

00039 3,000UN0002049700039

CUNHA DE ESPUMA grande, para
posicionamento em courvin, nas dimensões
0,50 x 0,50 x 0,30 cm. azul claro ou verde
claro

00040 3,000UN0001337600040
ROLO DE ESPUMA pequeno, para
posicionamento em courvin. azul claro ou
verde claro.

00041 3,000UN0001337600041
ROLO DE ESPUMA grande, para
posicionamento em courvin. azul claro ou
verde claro.

00042 1,000UN0002049900042
SIMETRÓGRAFO fabricado em material de
acrílico com suporte e sistema de rodízios.

00043 1,000UN0002050100043
CAMA ELÁSTICA fabricado em aço com
proteção lateral e pés com ponteiras de
borracha aderente , 90 cm de diâmetro.
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00044 1,000UN0002050200044

TÁBUA DE EQUILÍBRIO retangular para
propriocepção, fabricada em madeira
envernizada, com plataforma revestida em
material antiderrapante. dimensões: 0,60 x
0,40 x 0,15 m.

00045 2,000UN0000114500045
BENGALA em alumínio de 4 pontas, com
altura regulável, ponteiras em borracha e
manopla anatômica em borracha

00046 2,000PAR0001935600046

MULETA axilar grande, em alumínio, com
regulagem de altura, revestimento do apoio
de mão e axilar em borracha e ponteira de
borracha.

00047 2,000PAR0001935600047

MULETA canadense articulada, adulto,
fabricada em alumínio, com braçadeira em
alumínio, auporte para apoio de mão em
borracha, com ponteira de borracha e
regulagem de altura.

00048 1,000UN0001933700048
ANDADOR fixo, dobrável, fabricado em
alumínio, com ponteiras de borracha, rodas
dianteiras e regulagem de altura.

00049 2,000UN0001935700049

ESTEIRA ELETRÔNICA características:
monitoramento de frequência cardíaca por
hand grip; motor: 2 hp ac; velocidade
máxima: 11 mph / 18 km/h; display em lcd -
velocidade, distância, cronômetro,
monitoração cardíaca e calorias.
especificações: área de mant: 146 cm x 50
cm (c x l); capacidade de utilização: 150 kg;
dimensões: 207 cm x 90 cm x 149 cm (c x l x
a); peso: 117 kg; opções de idioma: uma
(inglês, espanhol ou português); garantia
limitada: 3 anos para defeitos de fabricação.

00050 1,000UN0000628100050

BICICLETA ERGOMETRICA vertical, na cor
cinza, sistema de carga magnético com 8
níveis, resistência máxima 4,9 a 29,4 nm (0,5
a 3 kgfm), monitoramento de frequência
cardíaca por handgrip, display lcd,
velocidade, distância, cronômetro,
monitoração cardíaca, calorias, nível de
carga, relógio e termômetro, capacidade de
utilização 120 kg.
dimensões: 84 cm x 50 cm x 103 cm (c x l x
a). peso: 26 kg. idiomas: uma opção (inglês,
espanhol ou português).

00051 3,000UN0000628100051

BICICLETA ERGOMETRICA horizontal,
fabricada com estrutura de aço, sistema de
carga eletromagnética, com monitoramento
de frequência cardíaca, velocidade e tempo.
assento ergonômico com regulagem de
distância.

00052 1,000UN0002050400052

ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO fabricada com
estruturada de aço e regulagem de carga.
assento ergonômico com regulagem de
altura. acessórios para exercícios de pernas
e glúteos.

00053 1,000UN0001935900053

BALANÇA com escala antropométrica,
fabricada com estrutura de aço, capacidade
para 150 kg com divisões de 100 g. régua
antropométrica com escala de 2,0 metros.
tapete em borracha antiderrapante e pés
reguláveis em borracha sintética.
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00054 1,000UN0001936000054

ADIPOMETRO CIENTÍFICO fabricada em
policarboneto lexan, campo de medição de 0
à 78 mm, precisão em décimos de milímetros e
tolerância de + ou - 0,5 mm à 78 mm.

00055 5,000UN0001404200055

ESFIGMOMANOMETRO adulto, manômetr5o
aneróide com faixa de medição de 0 à 300
mmhg, braçadeira confeccionada em nylon,
ajustável ao braço e fixada por fecho de
metal; dotada de uma tira para fixação de
manômetro e seta indicadora para o correto
posicionamento sobre a artéria. manguito
confeccionado em látex com dois tubos do
mesmo material. pêra confeccionado em
látex, com formato anatômico e flexível,
válvula de controle de ar confeccionado em
material cromado e botão de regulagem
manual.

00056 5,000UN0000016800056
ESTETOSCOPIO adulto, auscultador de tubo
duplo para uma ausculta mais precisa.

00057 2,000UN0000940800057
MARTELO de reflexo com pincel e agulha, em
aço inox para exame de reflexo e
sensibilidade, dotados de pincel e agulha.

00058 1,000UN0001247700058

GONIOMETRO GRANDE em aço inoxidável,
possue 17 cm de comprimento, com uma
escala de 180°, com marcas vermelhas a
cada 5°. mn suprimentos ou similar.

00059 1,000UN0000743200059

NEGATOSCOPIO simples, de um corpo para
fixação na parede, fabricada em chapa de
aço pintado após prévio tratamento
antiferruginoso, parte frontal em acrílico
translúcido branco leitoso e estrutura em aço
inoxidável. alimentação de 110 v.

00060 1,000UN0001941900060

TURBILHÃO com termostato, 220 l, fabricado
em aço inox, com ducha direcional,
manipulador de regulação, termostato com
regulagem de temperatura.

00061 1,000UN0002050500061
ULTRASOM COMPACTO aparelho bivolt com
frequência de 1 mhz, portátil e de fácil
manuseio.

00062 1,000UN0001942100062

DIAPULSI 990, equipamento controlado por
microprocessador, destinado à eletroterapia,
com várias formas de corrente: galvânica,
diadinâmicas, sms, tens, farádica e corrente
russa. possui display de cristal líquido de fácil
visualização, dotado de diagnóstico
eletrônico. aparelho bivolt.

00063 4,000UN0002050600063

APARELHO DE TENS E FES estimulador
transcutâneo neuromuscular, de dois canais
com ajuste de intensidade independentes,
que geram correntes tens e fes.

00064 1,000UN0002050700064

PERINA aparelho para biofeedback de
pressão. aparelho eletromiográfico de
pressão que registra os potenciais de ação
das contraturas musculares do assoalho
pélvico e traduz sua intensidade por sinais
visuais. deve conter sonda vaginal inflável e
inflador.

00065 1,000UN0001938000065
DUALPEX URO 961 URO aparelho de
eletroestimulação uroginecológica, contendo
eletrodo anal e eletrodo vaginal. bivolt
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00066 1,000UN0000559000066
SONDA vaginal inflável utilizado no
equipamento perina

00067 2,000UN0000559000067
SONDA anal inflável utilizada no equipamento
perina.

00068 1,000UN0001942400068
INFRA VERMELHO com pedestal e rodízio,
acompanhando lâmpada 110 v.

00069 2,000UN0000063400069
LAMPADA para infravermelho 110 v, para
uso medicinal com potência de 150 w.

00070 16,000UN0001488500070 CABO universal para aparelhos tens.

00071 4,000UN0001488500071 CABO para aparelho dualpex uro

00072 4,000UN0001488500072 CABO para aparelho da imbramed.

00073 10,000UN0000487300073
ELETRODO fabricado em silicone nas
dimensões 5 x 5 cm

00074 10,000UN0000487300074
ELETRODO fabricado em silicone nas
dimensões 5 x 7 cm

00075 10,000UN0000487300075
ELETRODO fabricado em silicone nas
dimensões 5 x 9 cm

00076 4,000UN0000533600076 OCULOS de proteção para lase5r, 905 nm

00077 24,000GL0001938400077

GEL CONDUTOR meio de contato para
aplicações de tens e fes em fisioterapia, não
gorduroso, hipoalergênico, não abrasivo e
umectante. galão contendo 5 litros.

00078 3,000UN0000566700078
MESA auxiliar, fabricada em madeira,
contendo 03 três) prateleiras.

00079 3,000UN0000566700079
MESA auxiliar, fabricada em madeira,
contendo 02  (duas) gavetas e 01 (uma)
prateleira.

00080 2,000UN0000566700080

MESA com 03 (três) gabinetes, fabricado em
aço carbono, com bandejas em polietileno,
com sistema de rodinhas. possui suporte para
cabos na bandeja superior.

00081 1,000UN0000267600081
BOLA suiça - 95 cm, composta de látex com
1.5 cm de espessura.
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