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MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL 

(Imprimir em papel timbrado da empresa e indicar todas as informações  

destacadas em vermelho, abaixo) 

 

RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA 

CNPJ, Endereço, telefone, email, site 

  

À 

Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo 

At.: Dep. de Compras 

Ref.: Equipamentos e materiais de fisioterapia. 

 

LOTE 1 - Materiais para uso fisioterápico  

Item descrição/ especificação do item  Unidade 
de medida Quantidade 

1 

BOTA DE COMPRESSÃO RECOVERY PUMP      SISTEMA DE 
COMPRESSÃO RP LITE/ RECOVERY PUMP 
Unidade de controle de alimentação, acessórios de duas pernas e bolsa de microfibra 
Dois anos de garantia na unidade de controle e uma garantia de um ano em todos os 
outros componentes do sistema. Fonte de alimentação externa de 12V com capacidade 
para tensão mundial. 
Os acessórios de nylon durável, leve e de alta qualidade Unidade de controle é leve 
(pesa apenas 3,6 libras) e se encaixa na sua mão (9 "H x 5" W x 4 "D) Bateria 
recarregável para até 2 horas de uso. Bota de compressão pneumática sequencial 
utilizada para a recuperação dos atletas. 
Disponível em 4 tamanhos personalizados: 85 cm, 95 cm, 105 cm e 115 cm, possui 
mangueiras integradas que encaixam no RecoveryPump que permite desfrutar da 
terapia de compressão sequencial tanto no sistema analógico quanto no digital. 
Sistema de compressão e massagem. Pressão de 20-100 mmHg. Tempo ajustável entre 
15 e 90 minutos. Bateria de 7h de duração aproximadamente. Peso de menos de 1 kg. 
Seleção de tempo e pressão.                                                                                                                                                                              
Item igual, similar ou superior à marca Recovery Pump e sistema RP Lite®. 

Unidade 2 

 

DISPOSITIVO DE MASSAGEM PORTÁTIL COM VIBRAÇÃO 
(Hypervolt) 
- Potente motor com alta tecnologia Quiet Glide  3 ajustes digitais de velocidade: 
- Nível 1: 33 Hz - 2000 percussões por minuto 
- Nível 2: 43 Hz - 2600 percussões por minuto 
- Nível 3: 53 Hz - 3200 percussões por minuto 
- Bateria recarregável: 
- 6h para carregar totalmente 
- 2-3h de bateria de uso 
- 4 acessórios para percussão 
- Design ergonômico 
- Leve, 2.5 libras = 1.134 Kg 
- Bivolt 
- Dimensões: 11x14,2x3,5(polegadas) 110V 

Unidade 2 
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Continuação do LOTE 1  

Item descrição/ especificação do item  Unidade 
de medida  Quantidade 

3 

SISTEMA DE COMPRESSÃO E CRIOTERAPIA  
Sistema composto por equipamento da classe de medicina esportiva e 
ortopédica que tem ação dupla, unindo a Compressão Pneumática 
Intermitente à crioterapia por meio unidade de controle rica em 
recursos e com microprocessador GRPRO 2.1, com utilização de 
Wraps (envoltórios) ergonômicos que permitem ao utilizador a 
adaptação física ao equipamento, exclusiva para a região anatômica a 
tratar. Especificações técnicas: Tamanho: 413mm comprimento 
x197mm, largura x235mm altura (16x25x7,75x9,25) Peso 3,3kg (7,3lb) 
vazio, aproximadamente 8,2 (18lb) cheio de gelo e água, Potência de 
CA 100 a 240 V CA 50 a 60hz 1,6A, 
Entrada de CC 12V/2,5A, temperatura máxima de operação do 
equipamento é entre 1°C a 40°C (33,8°F e 104°F), a altitude máxima 
de operação equipamento é 3.00M (9.843pés). Sistema Game Ready 
e seus envoltórios (wraps) e acessórios, conforme relação descrita 
abaixo: 
sistema de controle 
estojo térmico para o sistema de controle 
cabo duplo 
envoltório bota para meia perna 
envoltório para joelho reto 
envoltório para quadril esquerdo 
envoltório para quadril direito 
envoltório para ombro direito, grande 
envoltório para ombro esquerdo, grande 
envoltório para perna completa 
envoltório para cotovelo reto 
envoltório para tornozelo, grande 
envoltório para costas 
envoltório para mão e punho.                                                                                                            
Item igual, equivalente ou similar a Marca: Game Ready, Modelo: 
Sistema Game Ready, Wraps e acessórios descritos. 
 

Unidade 2 

 

LOTE 2 - Materiais para uso fisioterápico  

1 

CÂMERA TERMOGRÁFICA COMPACTA COM WI FI - FLIR C3  
Dimensões 125 x 80 x 24 mm (4,9 x 3,1 x 0,94 pol.) Campo de visão (FOV) 41°x 31° 
Faixa de Temperatura de Objetos 14°F a 302°F (-10°C a 150°C)Faixa de Temperatura 
de Objetos 14°F a 302°F (-10°C a 150°C) Sensibilidade Térmica/NETD <0,10 °C 

Unidade 1 

 

Declaramos que os valores apresentados já incluem impostos, taxas e/ou fretes. 
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Validade da proposta: XXXXX (não serão aceitas propostas com prazo inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação). 

Condições de pagamento: XXXXX 

até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura, através de 

transferência bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura, o momento em que o 

Clube atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, o efetivo recebimento dos equipamentos 

e materiais esportivos adquiridos. 

Prazo de entrega: XXXX 

 
Local e data. 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Representante Legal da Proponente 

 
 
 
 
 

 

 

Alexandre Maranini 
Pregoeiro 

 


