Registro de Preços para previsão estimada de compra de aparelhos para Meios Auxiliares de Locomoção (MAL),
tais como: Cadeiras de Rodas, tipo paraplégica, tamanho adulto e infantil, em diversos modelos; Cadeiras de
Rodas, tipo tetraplégica, tamanho adulto e infantil, em diversos modelos; Cadeiras de Rodas, tamanho infantil, tipo
triciclo; Cadeiras Higiênicas, tamanho adulto e infantil, diversos modelos; Muletas Canadenses, tamanho adulto e
infantil, em diversos materiais; Andadores, tamanho adulto e infantil; Bengalas de 4 apoios; Bengalas para
deficiente visual em diversos modelos, cadeiras de rodas motorizadas.
VALIDADE: 15/02/17 ATÉ 14/02/18
ATA Nº 006/17 – PREGÃO ELETRONICO Nº 639/16
Código do Material

Especificação / Marca

QUANTIDADE

Preço Unitário

Fornecedor
ETHI S GRAPHIC

Muleta canadense (par) adulto em aço de alta resistência, anodizado, altura regulável por
telescopagem entre dois tubos, braçadeiras articuladas, forradas, cabo/empunhadura

GRAFICA E

moldado anatomicamente em material emborrachado injetado, com braço em aço com
EDITORA LTDA –

tolerância de peso até 130 Kg e com ponteiras de borracha com peça metálica interna que

6515.31.084-06

6515.31.084-06

reduz o desgaste e aumenta a durabilidade./indaiá bengalas
Muleta canadense (par) adulto em alumínio de alta resistência, anodizado, altura regulável
por telescopagem entre dois tubos, braçadeiras articuladas, forradas, cabo/empunhadura
moldado anatomicamente em material emborrachado injetado, com ponteiras de borracha
com peça metálica interna que reduz o desgaste, aumentando a durabilidade e com
tolerância de peso até 90 Kg./indaiá bengalas
Cadeira de banho infantil, em alumínio com pintura epóxi, apoio de cabeça removível,

62

96,00

EPP
ETHI S GRAPHIC
GRAFICA E
EDITORA LTDA –

187

127,30

EPP
INVERTER

regulável na altura e profundidade, inclinação do conjunto assento e encosto, tilt de 4° a 35°
EQUIPAMENTOS

através do exclusivo sistema de pistão com graduação milimétrica, apoio de braços
escamoteáveis, apoio de pés removíveis, assento sanitário estofado, com cinto abdominal

ESPORTIVOS

ajustável, freio bilateral com esticador, altura do encosto em torno de 45 cm, largura do
6530.95.010.29

assento em torno de 35 cm e profundidade do assento em torno de 35 cm./ORTOBRAS
Cadeira de rodas infantil, tipo paraplégica, dobrável em X, em alumínio tubular, com pintura

125

900,00

LTDA
INVERTER

eletrostática, empunhadura, encosto e assento confeccionado em capota impermeável
acolchoado, lavável, resistente, acompanhado de assento anatômico com base rígida e
espuma de alta densidade, forrado com nylon ou similar reforçado, impermeável, lavável,
fixado com velcro no tamanho do assento, guia com altura regulável, faixa abdominal

EQUIPAMENTOS

ajustável, cinto de estabilização pélvica acoplado na própria cadeira, apoio de braços
ajustáveis na altura moldados em material emborrachado injetado, resistente e removíveis,
protetor lateral de roupa, suporte do pedal tipo plataforma rebatível e regulável na altura,
faixa de apoio para panturrilha, freio com sistema esticador em ambos os lados, duas

ESPORTIVOS

posições de regulagem do centro de gravidade, sistema de desmontagem rápida QUICK
RELEASE nas quatro rodas, rodas traseiras de 20" com protetor de raios, infláveis, com aro
de impulsão em liga de alumínio temperado, rodas dianteiras pneumáticas ou maciças em
6530.95.042-06

850,00 de aço,
borracha, com cerca de 5", com rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do125
garfo, eixos reforçados
rodinha anti tombo removível, altura
LTDA
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6530.95.042.06

6530.95.079.06

6530.09.034.00

INVERTER
Cadeira de rodas infantil, tipo paraplégica, dobrável em X, em alumínio tubular, com pintura
eletrostática, empunhadura, encosto e assento confeccionado totalmente em capota
impermeável acolchoado, lavável, resistente, acompanhado de almofada de espuma de alta
densidade, forrada com nylon ou similar reforçado, impermeável, lavável, fixado com velcro
EQUIPAMENTOS
com cerca de 5 cm de espessura no tamanho do assento, guia com altura regulável, cinto de
estabilização pélvica acoplado na própria cadeira, faixa abdominal ajustável, apoio de braços
ajustáveis na altura moldados em material emborrachado injetado e resistente, protetor
lateral de roupa, pedais tipo individual e removíveis, reguláveis na altura, faixa para apoio de
ESPORTIVOS
panturrilha, freio com esticador em ambos os lados, duas posições de regulagem do centro
de gravidade, sistema de desmontagem rápida QUICK RELEASE nas quatros rodas, com
protetor de raios, rodas traseiras de 20" infláveis, com aro de impulsão em liga de alumínio
temperado, rodas dianteiras pneumáticas ou maciças em borracha com cerca de 5", com
890,00
rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo, eixos reforçados de aço, 150
rodinha anti tombo
removível,
altura do encosto em torno de 40 cm, l
LTDA
INVERTER
Cadeira de rodas adulto, tipo paraplégica, dobrável em X, em aço tubular com sistema de "X"
duplo, com pintura eletrostática, empunhadura, encosto e assento em tecido de nylon ou
similar reforçado, impermeável, lavável, acompanhado de almofada de espuma de alta
densidade com cerca de 5 cm de espessura no tamanho do assento, forrado com o mesmo
EQUIPAMENTOS
tecido, fixado com velcro, apoio de braços reguláveis na altura moldados em material
emborrachado injetado resistente e removíveis, protetor lateral de roupa, pedais adaptáveis,
reguláveis na altura e removíveis, freio com sistema esticador em ambos os lados, duas
posições de regulagem do centro de gravidade, rodas traseiras de 24" em alumínio,
ESPORTIVOS
pneumáticas, com protetor de raios, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras
pneumáticas ou maciças em borracha com cerca de 7", com rolamentos blindados nos
quatro eixos, inclusive nos eixos giratórios dianteiros, com rodinha anti tombo removível,
cinto de estabilização pélvica acoplado na própria cadeira, faixa abdominal ajustável,
sistema de desmontagem rápida QUICK RELEASE nas quatro rodas, altura do encosto em torno de 45125
cm, largura do660,00
assento em torno
LTDA de 35 cm e profundidade do assent
INVERTER
Cadeira de rodas adulto, tipo paraplégica, dobrável em X, em aço tubular com sistema de "X"
duplo, com pintura eletrostática, empunhadura, encosto e assento em tecido de nylon ou
similar reforçado, impermeável, lavável, acompanhado de almofada de espuma de alta
densidade com cerca de 5 cm de espessura no tamanho do assento, forrado com o mesmo
EQUIPAMENTOS
tecido, fixado com velcro, apoio de braços reguláveis na altura moldados em material
emborrachado injetado resistente e removíveis, protetor lateral de roupa, pedais adaptáveis,
reguláveis na altura e removíveis, freio com sistema esticador em ambos os lados, duas
posições de regulagem do centro de gravidade, rodas traseiras de 24" em alumínio,
ESPORTIVOS
pneumáticas, com protetor de raios, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras
pneumáticas ou maciças em borracha com cerca de 7", com rolamentos blindados nos
quatro eixos, inclusive nos eixos giratórios dianteiros, com rodinha anti tombo removível,
cinto de estabilização pélvica acoplado na própria cadeira, faixa abdominal ajustável,
sistema de desmontagem rápida QUICK RELEASE nas quatro rodas, altura do encosto em torno de 30125
cm, largura do890,00
assento em torno
LTDA de 35 cm e profundidade do assent
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INVERTER

6530.09.035-90

Cadeira de rodas adulto, tipo paraplégica, dobrável em X, em aço tubular com sistema de "X"
duplo, reforçado com barra de ligação, com pintura eletrostática, empunhadura, encosto e
assento em tecido de nylon ou similar reforçado, impermeável, lavável, acompanhado de
almofada de espuma de alta densidade com cerca de 5 cm de espessura no tamanho do
assento, forrada com o mesmo tecido, fixado com velcro, apoio de braços reguláveis na
altura, moldados em material emborrachado injetado resistente e removíveis, protetor lateral
de roupa, pedais adaptáveis, reguláveis na altura e removíveis, freio com sistema esticador
em ambos os lados, duas posições de regulagem do centro de gravidade, rodas traseiras de
24" em alumínio, pneumáticas, com protetor de raios, aro de impulsão em alumínio, rodas
dianteiras pneumáticas ou maciças em borracha com cerca de 7", com rolamentos blindados
nos quatro eixos, inclusive nos eixos giratórios dianteiros, com rodinha anti tombo
removível, faixa abdominal ajustável, sistema de desmontagem rápida QUICK RELEASE nas
125 do assento
660,00
quatro rodas, altura do encosto em torno de 30cm, largura do assento em torno de 40 cm e profundidade
em torno

6530.95.079.06

INVERTER
Cadeira de rodas adulto, tipo paraplégica, dobrável em X, em aço tubular com sistema de
"X" duplo, reforçado com barra de ligação, com pintura eletrostática, empunhadura, encosto
e assento em tecido de nylon ou similar reforçado, impermeável, lavável, acompanhado de
almofada de espuma de alta densidade com cerca de 5 cm de espessura no tamanho do
EQUIPAMENTOS
assento, forrada com o mesmo tecido, fixado com velcro, apoio de braços reguláveis na
altura, moldados em material emborrachado injetado resistente e removíveis, protetor lateral
de roupa, pedais adaptáveis, reguláveis na altura e removíveis, freio com sistema esticador
em ambos os lados, duas posições de regulagem do centro de gravidade, rodas traseiras
ESPORTIVOS
de 24" em alumínio, pneumáticas, com protetor de raios, aro de impulsão em alumínio,
rodas dianteiras pneumáticas ou maciças em borracha com cerca de 7", com rolamentos
blindados nos quatro eixos, inclusive nos eixos giratórios dianteiros, com rodinha anti tombo
removível, faixa abdominal ajustável, sistema de desmontagem rápida QUICK RELEASE
125
660,00 em torno
nas quatro rodas, altura do encosto em torno de 45 cm, largura do assento em torno de 40 cm e profundidade
do assento
LTDAde 40 cm/ORTOBRAS

6530.95.079.06

Cadeira de rodas adulto, tipo paraplégica, monobloco , em aço tubular , com pintura
eletrostática, empunhadura, encosto e assento em tecido de nylon ou similar reforçado,
impermeável, lavável, acompanhado de almofada de espuma de alta densidade com cerca de
5 cm de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido, fixado com velcro,
apoio de braços reguláveis na altura, moldados em material emborrachado injetado
resistente e removíveis, protetor lateral de roupa, pedais adaptáveis, reguláveis na altura e
removíveis, freio com esticador em ambos os lados, duas posições de regulagem do centro
de gravidade, rodas traseiras de 24" em alumínio, pneumáticas, com protetor de raios, aro
de impulsão em alumínio, rodas dianteiras pneumáticas ou maciças em borracha com cerca
de 7", com rolamentos blindados nos quatro eixos, inclusive nos eixos giratórios dianteiros,
com rodinha anti tombo removível, faixa abdominal ajustável, sistema de desmontagem
rápida QUICK RELEASE nas quatro rodas, altura do encosto em torno de 45 cm, largura do
assento em torno de 44 cm e profundidade do assento em torno de 44 cm./ORTOBRAS
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EQUIPAMENTOS

ESPORTIVOS

de
40 cm./ORTOBRAS
LTDA

INVERTER

EQUIPAMENTOS

ESPORTIVOS

125

860,00

LTDA
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6530.95.079-06

6530.09.036-71

6530.95.069-26

Cadeira de rodas adulto, tipo paraplégica, dobrável em X, em aço tubular com sistema de "X"
duplo, reforçado com barra de ligação, com pintura eletrostática, empunhadura, encosto e
assento em tecido de nylon ou similar reforçado, impermeável, lavável, acompanhado de
almofada de espuma de alta densidade com cerca de 5 cm de espessura no tamanho do
assento, forrada com o mesmo tecido, fixado com velcro, apoio de braços reguláveis na
altura, moldados em material emborrachado injetado resistente e removíveis, protetor lateral
de roupa, pedais adaptáveis, reguláveis na altura e removíveis, freio com esticador em
ambos os lados, duas posições de regulagem do centro de gravidade, rodas traseiras de 24"
em alumínio, pneumáticas, com protetor de raios, aro de impulsão em alumínio, rodas
dianteiras pneumáticas ou maciças em borracha com cerca de 7", com rolamentos blindados
nos quatro eixos, inclusive nos eixos giratórios dianteiros, com rodinha anti tombo
removível, faixa abdominal ajustável, sistema de desmontagem rápida QUICK RELEASE nas
500 do assento
660,00
quatro rodas, altura do encosto em torno de 45 cm, largura do assento em torno de 44 cm e profundidade
em torno
Cadeira de rodas adulto, tipo paraplégica, dobrável em X, em aço tubular com sistema de "X"
duplo, reforçado com barra de ligação, com pintura eletrostática, empunhadura, encosto e
assento em tecido de nylon ou similar reforçado, impermeável, lavável, acompanhado de
almofada de espuma de alta densidade com cerca de 5 cm de espessura no tamanho do
assento, forrada com o mesmo tecido, fixado com velcro, apoio de braços reguláveis na
altura, moldados em material emborrachado injetado resistente e removíveis, protetor lateral
de roupa, pedais adaptáveis, reguláveis na altura e removíveis, freio com esticador em
ambos os lados, duas posições de regulagem do centro de gravidade, rodas traseiras de 24"
em alumínio, pneumáticas, com protetor de raios, aro de impulsão em alumínio, rodas
dianteiras pneumáticas ou maciças em borracha com cerca de 7", com rolamentos blindados
nos quatro eixos, inclusive nos eixos giratórios dianteiros, com rodinha anti tombo
removível, faixa abdominal ajustável, sistema de desmontagem rápida QUICK RELEASE nas
125 do assento
890,00
quatro rodas, altura do encosto em torno de 30 cm, largura do assento em torno de 44 cm e profundidade
em torno
Cadeira de rodas infantil, tipo tetraplégica, com estrutura monobloco , em alumínio
temperado, , com sistema tilt até 30°, desmontagem rápida QUICK RELEASE nas quatro
rodas, com pintura eletrostática, assento e encosto anatômicos, revestidos em nylon ou
similar com tema infantil, impermeável, assento confeccionado em base de madeira e em
espuma de alta densidade, fixados com velcro, apoio de cabeça em espuma de alta
densidade regulável na altura e profundidade, apoio de braços com revestimento superior e
lateral acolchoado removíveis, protetor lateral de roupa, apoio de pé regulável na altura e
profundidade, removível e com faixa de fixação dos pés, cinto torácico tipo camiseta para
sustentação do tronco, cinto de estabilização pélvica acoplado na própria cadeira, freios
bilaterais com sistema esticador, rodas traseiras infláveis de 20", rodas dianteiras infláveis
com cerca de 7", com rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do
garfo, protetor de raios, mesa de atividades, rodinha anti tombo removível, com altura do
1.020,00
encosto em torno de 35 cm , largura do assento em torno 25 cm e profundidade do assento em torno88
de 25 cm./ORTOBRAS
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INVERTER

EQUIPAMENTOS

ESPORTIVOS

de
44 cm./ORTOBRAS
LTDA
INVERTER

EQUIPAMENTOS

ESPORTIVOS

de
44 cm./ORTOBRAS
LTDA
INVERTER

EQUIPAMENTOS

ESPORTIVOS

LTDA
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6530.95.069-26

6530.09.033.29

6530.95.068.45

INVERTER
Cadeira de rodas infantil, tipo tetraplégica, com estrutura monobloco, em alumínio
temperado com pintura eletrostática, com sistema tilt acionado por pedal com cinco
posições de reclinação, desmontagem rápida QUICK RELEASE nas quatro rodas, assento e
encosto anatômicos, revestidos em nylon ou similar com tema infantil, impermeável e em
EQUIPAMENTOS
espuma de alta densidade, fixados com velcro, apoio de cabeça em espuma de alta
densidade regulável na altura e profundidade, removível, apoio de braços com revestimento
superior e lateral acolchoado removíveis, protetor lateral de roupa, apoio de pé regulável na
altura e profundidade, removível e com faixa de fixação dos pés, cinto torácico tipo camiseta
ESPORTIVOS
para sustentação do tronco, cinto de estabilização pélvica acoplado na própria cadeira,
freios bilaterais com sistema esticador, rodas traseiras infláveis de 20", rodas dianteiras
infláveis com cerca de 7", com rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo
vertical do garfo, protetor de raios, mesa de atividades, rodinha anti tombo removível, com
125 em torno 1.020,00
altura do encosto em torno de 45 cm , largura do assento em torno de 30 cm e profundidade do assento
de 35 cm./ORTOBRAS
LTDA
INVERTER
Cadeira de rodas adulto, tipo tetraplégica, dobrável em "X", em sistema de "X" duplo
reforçado com barra de ligação, em aço tubular com pintura eletrostática, assento e encosto
anatômicos, assento com base rígida de madeira, ambos com espuma de alta densidade
fixados por velcro, com estofamento confeccionado em nylon ou similar impermeável, cinto
EQUIPAMENTOS
de estabilização pélvica acoplado na própria cadeira, cinto torácico tipo camiseta para
sustentação de tronco, apoio de cabeça em espuma de alta densidade regulável na altura e
profundidade, removível, revestido em tecido de nylon ou similar, apoio de braços rebatíveis
moldados em material emborrachado injetado, protetor lateral de roupa, mesa de atividades
ESPORTIVOS
, sistema de desmontagem rápida QUICK RELEASE nas quatro rodas, rolamentos blindados
nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo, eixos reforçados de aço, regulagem de
tilt, reclinável em cinco posições através de posicionador de ângulo milimétrico, placa de
regulagem nas rodas traseiras com seis furos que permitem a regulagem de altura, mudança
63 removível 1.400,00
do ângulo do assento e anteriorização e posteriorização das mesmas, suporte de pedal tipo "swingaway"
e elevável comLTDA
apoio de panturrilha injetado, regulável
INVERTER
Cadeira de rodas adulto, tipo tetraplégica, dobrável em "X", em sistema de "X" duplo
reforçado com barra de ligação, em aço tubular com pintura eletrostática, assento e encosto
anatômicos, assento com base rígida de madeira, ambos com espuma de alta densidade
fixado por velcro, com estofamento confeccionado em nylon ou similar impermeável, cinto
EQUIPAMENTOS
de estabilização pélvica acoplado na própria cadeira, cinto torácico tipo camiseta para
sustentação de tronco, apoio de cabeça em espuma de alta densidade regulável na altura e
profundidade, removível, revestido em tecido de nylon ou similar, apoio de braços rebatíveis
moldados em material emborrachado injetado, protetor lateral de roupa, mesa de atividades,
ESPORTIVOS
sistema de desmontagem rápida QUICK RELEASE nas quatro rodas, rolamentos blindados nas
quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo, eixos reforçados de aço, regulagem de tilt,
reclinável em cinco posições através de posicionador de ângulo milimétrico, placa de
regulagem nas rodas traseiras com seis furos que permitem a regulagem de altura, mudança
100 removível 1.400,00
do ângulo do assento e anteriorização e posteriorização das mesmas, suporte de pedal tipo "swingaway"
e elevável comLTDA
apoio de panturrilha injetado, regulável
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6530.95.068.45

INVERTER
Cadeira de rodas adulto, tipo tetraplégica, dobrável em "X", em sistema de "X" duplo
reforçado com barra de ligação, em aço tubular com pintura eletrostática, assento e encosto
anatômicos, assento com base rígida de madeira, ambos com espuma de alta densidade
fixado por velcro, com estofamento confeccionado em nylon ou similar impermeável, cinto
EQUIPAMENTOS
de estabilização pélvica acoplado na própria cadeira, cinto torácico tipo camiseta para
sustentação de tronco, apoio de cabeça em espuma de alta densidade regulável na altura e
profundidade, removível, revestido em tecido de nylon ou similar, apoio de braços rebatíveis
moldados em material emborrachado injetado, protetor lateral de roupa, mesa de atividade ,
ESPORTIVOS
sistema de desmontagem rápida QUICK RELEASE nas quatro rodas, rolamentos blindados nas
quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo, eixos reforçados de aço, regulagem de tilt,
reclinável em cinco posições através de posicionador de ângulo milimétrico, placa de
regulagem nas rodas traseiras com seis furos que permitem a regulagem de altura, mudança
100 removível 1.400,00
do ângulo do assento e anteriorização e posteriorização das mesmas, suporte de pedal tipo "swingaway"
e elevável comLTDA
apoio de panturrilha injetado, regulável
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