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ANEXO - TERMO Nº 000011/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000000726

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000003/2022 003024/2021

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

MINI BIKES/PEDALINHO PARA FISIOTERAPIA
descrição:
- mini bikes ou pedalinhos para fisioterapia com estrutura em
metal, indicado para exercitar braços e pernas, bidirecional,
tiras para fixação dos pés, sapatas antiderrapantes para
evitar o deslocamento do aparelho durante a sua utilização.
construído em aço com pintura eletrostática

840,0004,00 210,0000UN007 WCT
FITINNES

001

PLACA HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM
curativo hidrocolóide estéril composto de
carboximetilcelulose e alginato de cálcio, membrana
inteligente de permeabilidade seletiva e grade demarcadora
da ferida, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca.
tamanho 20x20 cm. embalagem unitária, estéril. embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização que
garanta esterilidade do produto e permita abertura asséptica,
trazendo externamente dados de identificação do produto,
marca do fabricante, procedência. lote, método e data de
esterilização, prazo de validade e registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

900,00030,00 30,0000UN008
COLOPLAS

T
002

BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL - BANDEJA RETANGULAR
LISA, TAMANHO:42X30X4CM
descrição:
- bandeja em aço inoxidável em formato retangular lisa,
confeccionada em aço inox (aisi 304 18/8) o que a torna
mais leve. indicada para esterilização em estufas e
autoclaves (à vapor e óxido de etileno). validade
indeterminada. garantia contra defeitos de fabricação.

1.140,00010,00 114,0000UN010 FORTINOX003

DISCO INFLAVEL PROPRIOCEPTIVO
descrição:
- disco inflável proprioceptivo 35 cm com bomba de ar,
material pvc flexível, peso máximo suportado 100 kg. cor:
cinza ou azul

373,5003,00 124,5000UN022 ARKTUS004

CINTO PARA PRANCHAS DE MADEIRA E OU PLASTICO
(POLIPROPILENO)
descrição:

confeccionado em tirantes de 100% poliamida resistente,
com 02 ou 03 fivelas de policetal ou fechos (variável
conforme o modelo), nas cores preto, vermelho e amarelo.
tamanho: 2,60 m (jogo com 3 peças).

265,00010,00 26,5000JG046
SS

RESGATE
005

BOLSA TÉRMICA
descrição:
- bolsa térmica gel, tamanho grande, tamanho: 52x52 (cxl). o
produto deverá conter registro na anvisa.

1.095,00050,00 21,9000UN048 MERCUR006

BACIA REDONDA PARA CURATIVOS
descrição:
- bacia redonda para curativos, confeccionada em material
aço inoxidavel, garantia contra defeitos de fabricação,
dimensões: 30x6,5 cm, capacidade de 3000 ml.

1.150,00010,00 115,0000UN052 FORTINOX007
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PRANCHA DE ALONGAMENTO
descrição:
- prancha de alongamento para panturrilha em material
madeira, piso antiderrapante, ângulo de 60 graus. o produto
deverá conter registro na anvisa.

282,2802,00 141,1400UN059 ARKTUS008

TALA METALICA 12X180MM

descrição:
confeccionada em alumínio com pontas arredondadas e
espuma de densidade 23/cm³.
tamanho 12x180mm
embalagem pacote com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

128,00010,00 12,8000PC062
SS

RESGATE
009

ANDADOR ADULTO
descrição:
- andador adulto em alumínio com 7 níveis de regulagem e
pegadores de borracha, dimensões: 54x46x97,5 cm (cxaxl).
o produto deverá conter registro na anvisa.

480,0002,00 240,0000UN065
ALO

ORTOPEDIA
010

APARELHO - EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO
FISICO 1/2 KG
- tornozeleira / caneleira de peso 1/2kg. para realização de
exercícios de fortalecimento. par. para uso em atividades
fitness, realizadas em academias ou em domicílio, assim
como em atividades de fisioterapia. tem fechamento em
velcro e permite ajuste.

189,00010,00 18,9000PAR087 ARKTUS011

APARELHO - EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO
FISICO 1 KG
tornozeleira / caneleira de peso 01 kg. para realização de
exercícios de fortalecimento. par. para uso em atividades
fitness, realizadas em academias ou em domicílio, assim
como em atividades de fisioterapia. tem fechamento em
velcro e permite ajuste.

230,00010,00 23,0000PAR088 ARKTUS012

ELETRODO AUTOADESIVO PARA FISIOTERAPIA 5 X 5 CM
eletrodo autoadesivo em hidrogel adesivo e borracha em
formato quadrado de 5x5 cm.

2.325,000150,00 15,5000PAR089 ARKTUS013

ELETRODO AUTOADESIVO PARA FISIOTERAPIA 5 X 10 CM
eletrodo autoadesivo em hidrogel adesivo e borracha em
formato retangular de 5x10 cm.

3.750,000150,00 25,0000PAR090 ARKTUS014

ELETRODO AUTOADESIVO REDONDO PARA FISIOTERAPIA
3 CM
eletrodo autoadesivo em hidrogel adesivo e borracha em
formato redondo de 3 cm.

630,00035,00 18,0000PAR091 ARKTUS015

GEL ECG/FISIOTERAPIA MEIO CONTATO ELETRODOS
gel, composição a base de água, ph neutro. frasco de 1
litro.

1.935,000300,00 6,4500L099 MULTIGEL016

MINI BIKES/PEDALINHO PARA FISIOTERAPIA ESTRUTURA
EM METAL
- mini bikes ou pedalinhos para fisioterapia com estrutura
em metal, indicado para exercitar braços e pernas,
bidirecional, tiras para fixação dos pés, sapatas
antiderrapantes para evitar o deslocamento do aparelho
durante a sua utilização. construído em aço com pintura
eletrostática

630,0003,00 210,0000UN107
WCT

FITINNES
017

BOLSA DE COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA

descrição:
bolsa para colostomia drenável, recortável, sistema de uma
peça, placa com suporte adesivo, composto por no mínimo
03 hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica, goma
guar/gelatina e pectina), recorte até 80 mm, cor opaca, com
carvão ativado integrado a bolsa, com película protetora e
sistema de fechamento com clamp tipo envelope e que não
permita extravasamento do conteúdo. embalagem externa
contendo dados de fabricação, procedência, data de
fabricação/validade, lote e registro no ms/anvisa.

9.000,000500,00 18,0000UN123
COLOPLAS

T018

PINCA CHERON ESTERIL DESCARTAVEL 8.150,0005000,00 1,6300UN124 CRALPLAS019
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descrição:
pinça confeccionada em poliestireno na cor branca, possui
sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto
desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda.
comprimento total: 24,5 cm
esterilidade: estéril por óxido etileno (eto)
embalagem: estéril: embalada em papel grau cirúrgico e filme
de polietileno/polipropileno.
pinça cheron descartável, no mesmo modelo e para o mesmo
uso proposto para versão metálica, permite economia com o
processo de esterilização, trazendo ainda maior segurança
à paciente. o produto deverá conter registro na anvisa.

T

ELETRODO ESPONJA VEGETAL
descrição:
- eletrodo esponja vegetal dimensões aproximadas: esponja
15x8 cm e placa 14x7,5 cm. o produto deverá conter registro
na anvisa.

230,0004,00 57,5000UN126 IMBRAMED020

TORNOZELEIRA CANELEIRA
descrição:
- par de tornozeleira/caneleira para exercícios, fecho
ajustável em velcro; composição: latex vitrovinil; enchimento
de areia; cor azul; peso 3 kg. o produto deverá conter
registro na anvisa.

97,5005,00 19,5000PAR136 ARKTUS021

TORNOZELEIRA CANELEIRA-
descrição:
- par de tornozeleira/caneleira para exercícios, fecho
ajustável em velcro; composição: latex vitrovinil; enchimento
de areia; cor azul; peso 2 kg. o produto deverá conter
registro na anvisa.

128,0005,00 25,6000PAR137 ARKTUS022

PLACA HIDROCOLÓIDE 10X10 CM
descrição:
- curativo hidrocolóide estéril, composto de
carboximetilcelulose e alginato de cálcio, membrana
inteligente de permeabilidade seletiva e grade demarcadora
da ferida, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca.
tamanho 10x10 cm. embalagem unitária, estéril. embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização que
garanta esterilidade do produto e permita abertura asséptica,
trazendo externamente dados de identificação do produto,
marca do fabricante, procedência, lote, método e data de
esterilização, prazo de validade e registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

400,50050,00 8,0100UN141
COLOPLAS

T
023

PLACA HIDROCOLÓIDE 15X15 CM
descrição:
- curativo hidrocolóide estéril, composto de
carboximetilcelulose e alginato de cálcio, membrana
inteligente de permeabilidade seletiva e grade demarcadora
da ferida, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca.
tamanho 15x15 cm. embalagem unitária, estéril. embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização que
garanta esterilidade do produto e permita abertura asséptica,
trazendo externamente dados de identificação do produto,
marca do fabricante, procedência, lote, método e data de
esterilização, prazo de validade e registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

1.064,00050,00 21,2800UN142
COLOPLAS

T
024

TESOURA LONGA EM ACO INOX DE 25 CM
tesoura longa em aço inox de 25 cm de comprimento para
uso em procedimento ginecológico

369,0003,00 123,0000UN173 ABC025

MALA PRIMEIROS SOCORROS
descrição:
- material 100 poliamida, largura 25, altura 35, profundidade
90, características adicionais: térmica, 2 partes (materiais
imobilização provisória e acessórios materiais primeiros
socorros), conteúdo da mala: vazia.

465,0005,00 93,0000UN175 ARQPLAST026

PRANCHA DE EQUILÍBRIO/ TÁBUA DE EQUILÍBRIO
descrição:
- prancha/tábua de equilíbrio para propriocepção, formato

316,0002,00 158,0000UN176 ARKTUS027
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retangular, em madeira, com piso antiderrapante, 60x40 cm.
o produto deverá conter registro na anvisa.

MANGUEIRA DE LATEX
diametro externo 18,5mm, diametro interno 12mm,
espessura 3,25mm. embalagem com 5 metros.

79,8002,00 39,9000UN183
LMEGRUME

R
028

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO
tubo para coleta de sangue a vácuo, 5 ml, em plástico
transparente, estéril, com rolha de borracha convencional e
siliconada. caixa com 100 unidades.

2.960,50050,00 59,2100CX185
VACUPLAS

T
029

BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL
- bicicleta ergométrica horizontal, com as características
mínimas: composição: aço carbono. possui 08 pré
programas. monitoramento cardíaco através de duplo hand
grip; nível resistência eletromagnético; indicador luminoso de
aviso para avançar ou recuar no exercício para maximizar
os resultados; conexão para ipod ou leitor de mp3.
ventilador. selim confortável; cintas para firmar os pés;
regulagem da altura do selim. niveladores para manter o
equipamento apoiado ao piso e rodízios que facilitam a
movimentação. resistência eletromagnética silenciosa -
mínimo 8 níveis; display lcd colorido azul: faixas de
velocidade, tempo, distância, calorias queimadas, batimento
cardíaco; guidão ergonômico. porta-squeeze. peso líquido
aproximado: 42 kg; peso máximo suportado pelo aparelho:
150 kg; dimensões mínimas (lxaxp): 101x56x150cm. cor:
grafite ou preto. itens inclusos: kit de ferramentas para
montagem junto como manual do usuário.

6.366,0002,00 3.183,0000UN195 ARKTUS030

ESTANTE INOX PARA TUBO MEDIO
estante inox com capacidade para 40 tubos de ensaio;
material: aço inox; capacidade de armazenamento: 40 tubos
de ensaio com 20mm de diâmetro nos espaços, 16 cm de
largura, 10 cm de profundidade e 6cm de altura.

293,0002,00 146,5000UN207
CRAL
PLAST

031

ESTANTE EM PVC PARA TUBO MEDIO
estante usada para suporte de frascos de coleta.
material: arame com revestimento em pvc branco;
capacidade de armazenamento: 40 frascos de coleta de
20mm de diâmetros nos espaços, 16 cm de largura, 10 cm
de profundidade e 6cm de altura.

60,0002,00 30,0000UN208
CRAL
PLAST

032

TESTE DENGUE NS1
.determinação qualitativa de antígeno ns1 para vírus da
dengue. método: imunocromatografia características tipos de
amostras: soro, plasma e sangue total tempo de reação: 15
minutos sensibilidade clínica: 94,39% especificidade 99%
reagente 1 - cassete - 20 unidades metodologia:
imunocromatografia o kit dengue ns1 é um teste
imunocromatográfico para a detecção do antígeno ns1 do
vírus da dengue. o kit possui uma linha teste “t” com
anticorpos anti-ns1 imobilizados e uma linha controle “c” com
anticorpos anti-cabra. quando uma amostra é adicionada, ela
interage com anticorpos anti-ns1 número 1 (r1) cassete –
cada sachê contém: a) 01 cassete plástico, b) 01 sachê de
sílica. materiais necessários: pipeta plástica descartável e
lanceta. registro na anvisa e validade estendida.

1.170,00075,00 15,6000KIT215 ONISETE033

TESTE DENGUE NS1
determinação qualitativa de antígeno ns1 para vírus da
dengue. método: imunocromatografia características tipos de
amostras: soro, plasma e sangue total tempo de reação: 15
minutos sensibilidade clínica: 94,39% especificidade 99%
reagente 1 - cassete - 20 unidades metodologia:
imunocromatografia o kit dengue ns1 é um teste
imunocromatográfico para a detecção do antígeno ns1 do
vírus da dengue. o kit possui uma linha teste “t” com
anticorpos anti-ns1 imobilizados e uma linha controle “c” com
anticorpos anti-cabra. quando uma amostra é adicionada, ela
interage com anticorpos anti-ns1 número 1 (r1) cassete –
cada sachê contém: a) 01 cassete plástico, b) 01 sachê de

3.510,000225,00 15,6000KIT216 ONISETE041
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sílica. materiais necessários: pipeta plástica descartável e
lanceta. registro na anvisa e validade estendida.

TUBO PARA COLETA DE SANGUE
tubo para coleta de sangue, em plástico, com tampa
rosqueável. indicado para coleta, armazenamento e
transporte de sangue, de modo a obter amostras de sangue
total ou plasma que serão utilizadas em análises clínicas.
características:
sem adição de qualquer tipo de aditivo
tubo de plástico
volume de aspiração 5 ml
tamanho 13 x 75 mm
registro anvisa

832,000800,00 1,0400UN217
CRALPLAS

T
034

TESTE RÁPIDO IGM IGG DENGUE
teste rápido, imunocromatográfico, em cassete, para
determinação qualitativa, detecção e diferenciação
simultânea de anticorpos igm e igg anti-dengue vírus,
sensibilidade do teste igg: 95,75% e igm 99,9%;
teste rápido para a detecção qualitativa de anticorpos (igg e
igm) para o vírus da dengue no sangue total, soro ou plasma,
detecta separadamente anticorpos das classes igm e igg
para o vírus da dengue;
o kit contém anticorpos de cabra anti-igg humano na linha
teste para igg, e anticorpos de cabra anti-igm humano na
linha de teste para igm.
materiais inclusos: recipiente de coleta de amostra
micropipeta e lancetas.
registro na anvisa

6.450,000500,00 12,9000KIT220 WAMA035

PINCA CIRURGICA MODELO DENTE DE RATO
material aço inoxidável, modelo dente de rato, comprimento
16 cm, característica adicional anatômica.

120,0005,00 24,0000UND222 ABC036

PINCA CIRURGICA MODELO BACKAUS
material aço inoxidável, modelo backhaus, comprimento 16
cm, aplicação cirurgia em geral

335,0005,00 67,0000UND227 ABC037

PORTA-AGULHA
material aço inoxidável, comprimento 16 cm

240,0005,00 48,0000UND231 ABC038

PINCA CIRURGICA MODELO KOCHER
material aço inoxidável, modelo kocher, tipo ponta reta,
comprimento 18 cm

345,0005,00 69,0000UND233 ABC039

TENTACANULA
material aço inoxidável, comprimento 15 cm 59,4005,00 11,8800UND234 ABC040

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              59.383,480

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              59.383,480

REDALMUS COMERCIAL LTDA:                        59.383,480
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