HOSPITAL

METROPOLITANO
OK CÍlIO DI CASTRO

COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

LI

CONVITE 03412018

Convidamos os interessados a participarem do processo de aquisição do Hospital
Metropolitano Dr. Célio de Castro que ocorrerá na plataforma SmartCompras, síte
http:/Iwww.sistemasmartcompras.com.br, inicio dia 0310512018, às 08:00, e
término dia 0710512018 às 08:00.

OBJETO: O objeto da licitação é o registro de preços para aquisição - Material Médico
Hospitalar Para a Reabilitação e Posicionamento Funcional dos Paciente - para atender à
demanda do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro ) pelo período de 12 (doze)
meses.

• Código
rasy

Espécificação

Quantidade

Cunhas Padrão para Posicionamento, com 50cm largura, 50cm
altura e 20cm profundidade. Couro sintético que evita a
proliferação de fungos e bactérias, facilita a limpeza e possui
espessura adequada para atendimento profissional. Espuma
57230

ortopédica de alta resiliência com densidade de 26cm,

40 Unidades

proporcionando o conforto e possui densidade adequada para
suportar o peso corporal, sem que danifique o equipamento.
Identificação completa, data de fabricação, validade, lote e
registro da ANVISA.

1 Cunhas de espuma perfilada (espuma piramidal), 50cm largura,'
50cm altura e 20cm profundidade. Estrutura espuma ortopédica
de alta resiliêncja com densidade de 26cm e cobertura com
espuma perfilada na face diagonal. Identificação completa, data
57231

10 unidades

de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA.
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Rolo de Posicionamento, 60cm de comprimento por 25cm de

.4

diâmetro. Espuma de alta resiliência com cobertura de couro
57193

sintético. Identificação completa do material. Data de fabricação,
40 unidades
validade, lote e registro na ANVISA.

Bola terapêutica, ou (bola suíça ou bola de pilates). Material de
látex, muito resistente, capaz de suportar uma carga de até
01 unidade
57197

3001(g. Identificação completa do material. Data de fabricação,
validade, lote e registro da ANVISA.
Andador de alumínio adulto de 4 pontas fixas. Sete níveis de
regulagem de altura, pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna

57217

para reduzir ruído. Material em alumínio anodizado espelhado,

10 unidades

que não risca e não perde o brilho. Identificação completa do
material. Data de fabricação, lote, validade e registro na ANVISA.
Pulseira de Peso. Tamanho P. Material Revestimento externo
100% algodão, interno 85% algodão e 15% poliéster. Barra de
peso em aço. Atributos: bolso elástico com fechamento que
57219

permite manter o peso fixo na pulseira mesmo que o usuário
tenha movimentos involuntários bruscos. Bilateral podem ser
02 unidades
usadas no braço direito e/ou esquerdo. Fechamento ajustável por
fecho aderente. Identificação completa do material. Data de
fabricação, validade, lote e registro de ANVISA.

1

Pulseira de Peso. Tamanho M. Material Revestimento externo
100% algodão, interno 85% algodão e 15% poliéster. Barra de
peso em aço. Atributos: bolso elástico com fechamento que
permite manter o peso fixo na pulseira mesmo que o usuário
tenha movimentos involuntários bruscos. Bilateral podem ser
57226
usadas no braço direito e/ou esquerdo. Fechamento ajustável por
fecho aderente. Identificação completa do material. Data de
fabricação, validade, lote e registro de ANVISA.
Pulseira de Peso. Tamanho G. Material Revestimento externo
100% algodão, interno 85% algodão e 15% poliéster. Barra de
peso em aço. Atributos: bolso elástico com fechamento que
permite manter o peso fixo na pulseira mesmo que o usuário
tenha movimentos involuntários bruscos. Bilateral podem ser
57227
usadas no braço direito e/ou esquerdo. Fechamento ajustável por
fecho aderente. Identificação completa do material. Data de
________ fabricação, validade, lote e registro de ANVISA.
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Cicloergômetro de frenagern mecânica auto ajustável. Possibilita
ajuste completo da posição do avaliado: horizontal e
verticalmente, permitindo a triangulação entre guidom, selim e pé
de vela. Dessa maneira o atleta/avaliado pode se posicionar de
acordo com suas características individuais. Permité adaptação de
clips de competição diretamente no pé de vela Guidom e o Selim
padronizados no formato de competição e, além de possuírem
ajustes verticais e horizontais, podem ser substituídos pelos
próprios acessórios que os atletas utilizam em suas bicicletas.
57223

Permite acoplamento do Selim, Guidom e sapatilha do próprio
03 unidades

avaliado Polia de Frenagem torneada em aço ou alumínio com
diâmetro aproximado de 52,cm (variando de acordo com sua
calibração específica em dinamômetro dinâmico) acionada por
corda e anilhas. Ajuste de altura do selim de 820 mm a 1.180 mm.
Selim de Competição. Ajuste de altura do guidom de 1.000 mm a
1.600 mm. Largura do Guidom: 560 mm. Guidom de Competição
Largura total: 710 mm Comprimento total: 1.200 mm.
Identificação completa, data de fabricação, validade, lote e
registro na ANVISA.

Caso tenha interesse solicitamos que entre em contato com a equipe
SmartCompras. Lembramos que o HMDCC continua responsável pelos processos
de aquisição, a SmartCompras prestará apenas o serviço tecnológicó, ou seja, é o
hospital que finaliza o pedido de compra.

DATA: 2710412018

Júlio Cesar Martins Araújo
Coordenador de Compras e Licitações
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