
Nº ITEM
UNIDADE DE 

FORNECIMENTO

QUANTIDADE 

PARA 12 MESES
MATERIAL - DESCRIÇÃO MARCA PREÇO UNITÁRIO

1 UN 120

7202155721-1-Muleta canadense em alumínio, adulto, utilizado para treino da marcha

com meio auxiliar. Material de alumínio Braçadeira de polipropileno e anatômico Apoio

de mão de polipropileno de fácil preensão Trava de Segurança Nível de Regulagem

Ponteira de borracha antiderrapante capacidade suportada, de aproximadamente 80kg

a 100kg.

SEQUENCIAL R$ 39,00

2 PAR 21

7202155722-1-Muleta canadense em alumínio, adulto, utilizado para treino da marcha

com meio auxiliar. Material de alumínio Braçadeira de polipropileno e anatômico Apoio

de mão de polipropileno de fácil preensão Trava de Segurança Nível de Regulagem

Ponteira de borracha antiderrapante capacidade suportada, de aproximadamente 130Kg

a 150kg. (Fornecida em par).

ALO R$ 61,38

3 PAR 18

7202155723-1-Muleta canadense em alumínio, infantil, utilizado para treino da marcha

com meio auxiliar. Material de alumínio Braçadeira de polipropileno e anatômico Apoio

de mão de polipropileno de fácil preensão Trava de Segurança Nível de Regulagem

Ponteira de borracha antiderrapante capacidade suportada, aproximadamente

90Kg.(Fornecida em par).

ALO R$ 64,35

4 UN 75

7202155724-1-Andador de alumínio 3 barras articulável, dobrável e regulável, corpo

100% em alumínio estrutural com anodização fosca, conectores e punhos em polímeros

injetados, regulagem com pino mola, ponteira 1” curta, suporta até 130 kg. Normal:

cinco níveis de altura (de 77 cm a 87 cm).

INDAIA R$ 128,00

5 UN 225

7202155724-1-Andador de alumínio 3 barras articulável, dobrável e regulável, corpo

100% em alumínio estrutural com anodização fosca, conectores e punhos em polímeros

injetados, regulagem com pino mola, ponteira 1” curta, suporta até 130 kg. Normal:

cinco níveis de altura (de 77 cm a 87 cm).

INDAIA R$ 135,00

6 UN 30

7202155725-1-CADEIRA DE RODAS com estrutura em aço, dobrável em X, pintura

epóxi, estofamento e encosto em nylon, rodas traseiras de 24”, em nylon com pneu

maciço, rodas dianteiras de 6” maciças, reios bilaterais, pedal fixo, Apoio de braços

fixo, capacidade de 100 kg a 130 kg, larguras do assento de aproximadamente 40cm a

46cm.

PROLIFE R$ 756,00

7 UN 90

7202155725-1-CADEIRA DE RODAS com estrutura em aço, dobrável em X, pintura

epóxi, estofamento e encosto em nylon, rodas traseiras de 24”, em nylon com pneu

maciço, rodas dianteiras de 6” maciças, reios bilaterais, pedal fixo, Apoio de braços

fixo, capacidade de 100 kg a 130 kg, larguras do assento de aproximadamente 40cm a

46cm.

PROLIFE R$ 756,00



8 UN 30

7202155726-1-Cadeira de Rodas Para Obeso: com estrutura em tubos de aço carbono,

dobrável em X com tubular duplo e estabilizado por duas cruzetas de aço de carbono

maciço bilateral, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral em nylon com 8

pontos de fixação, apoio para os braços escaneteáveis em nylon injetado , apoio pra os

pés removíveis e com regulagem de altura, rodas dianteiras aro 6” com pneus maciços,

rodas traseira aro 24” em nylon injetado com fibra com oito rais com pneu inflável ,

pintura epóxi texturizada, largura do assento de até 80 cm com capacidade de carga de

no mínimo 160 kg.

ORTOMIX-

SUPER 

STANDART

R$ 2.155,00

9 UN 90

7202155726-1-Cadeira de Rodas Para Obeso: com estrutura em tubos de aço carbono,

dobrável em X com tubular duplo e estabilizado por duas cruzetas de aço de carbono

maciço bilateral, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral em nylon com 8

pontos de fixação, apoio para os braços escaneteáveis em nylon injetado , apoio pra os

pés removíveis e com regulagem de altura, rodas dianteiras aro 6” com pneus maciços,

rodas traseira aro 24” em nylon injetado com fibra com oito rais com pneu inflável ,

pintura epóxi texturizada, largura do assento de até 80 cm com capacidade de carga de

no mínimo 160 kg.

ORTOMIX-

SUPER 

STANDART

R$ 2.155,00

13 UN 75

7202155729-1-Bengala quatro pontas, hastes em alumínio, base em aço, com

regulagem de altura, com manopla e ponteiras em borracha, com resistência de 100

kg a 120 kg.

INDAIA R$ 63,55

14 UN 75

7202155730-1-Aspirador portátil de secreções com no minimo 1,3L, com bomba a

vácuo de acionamento elétrico, mangueira sucção de secreção e recipiente de

armazenagem com tampa, conjunto com 3 filtros de ar, extensão, tensão

127/220V(Através da chave seletora). Acompanhar manual de instruções. Garantia

mínima de 1 ano.

NEVONI 5005 R$ 318,00


