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ANEXO - CONTRATO Nº 000071/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000421

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000021/2017 000830/2017

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CILINDRO DE GASES MEDICINAIS
material de confecção: alumínio
capacidade: mínimo de 20 litros
suporte com rodízios: possui
acessórios: válvula, manômetro e fluxômetro. garantia
mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

5.520,002,00 2.760,00UN008 GASWIDE008

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR
mesa de reunião retangular, com 2,00 mx 0,90m , em:
madeira/mdp ou mdf . garantia: minima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

318,001,00 318,00UN010 TECMOB010

MESA PARA ESCRITORIO EM FORMATO L
composto de :
01 mesa diretor medidas, 1,60 x 0,70 x 0,74cm, na cor azul
com perfil cinza, com tampo medindo 1,60 de largura, 0,70 de
profundidade e 0,74 de altura encaixados entre as laterais,
espessuras 18mm, com gaveteiro de 3 gavetas com trancas
simultâneas e puxadores na cor do perfil.
01 mesa secretária com tampo em mdp com espessura de
18mm medindo 0,97 x 0,60 x 0,74 encaixados entre as
laterais na cor azul com perfil cinza.
01 conexão em mdp na cor azul com perfil cinza tampo com
espessura de 18mm medindo, 0,70 x 0,70cm com frente
arredondada.
estruturas das mesas e conexão produzidas com dois tubos
no sentido vertical em aço industrial seção retangular, 50 x
30mm, com fechamento entre eles em mdp na cor dos
tampos. com tratamento antiferrugem ligados entre si no
sistema eletrônico de solda mig com pintura epoxi pó com
sistema eletrostático  com ponteiras de nylon nas
extretmidades dos pés e sapatas com regulagens de nível.
garantia: mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

2.448,003,00 816,00UN011 LORENZZO011

ARMÁRIO.
dimensões min. / mat. confecção: 1,80 x 0,75 m/ aço.
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

5.390,0011,00 490,00UN012 AMAPA012

MESA PARA IMPRESSORA .
mesa para impressora: em aço/ ferro pintado; com
dimensões minimas de 50 x 40x 70cm;tampo em :
madeira/mdp/mdf/similar. garantia de 12 meses contra
defeitos de fabricação.

136,001,00 136,00UN017 LORENZZO017
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prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 410 LITROS - RF1

descrição:
- · capacidade total de armazenamento: 410 l; capacidade
líq. congelador: 100l; capacidade líq. refrigerador: 310 l;
capacidade total bruta: 400 l; capacidade bruta congelador:
100 l; capacidade bruta refrigerador: 300 l; tensão: 110v ou
220v; freqüência: 60 hz; consumo: 58,1 kwh/mês (110v);
consumo: 58,1 kwh/mês (220v); cor: branco; dimensões
aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (axlxp); peso aproximado:
84,5kg. garantia minima de 12 meses.
prazo para entrega: 15 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

4.695,082,00 2.347,54UN018
ELECTROLU

X018

GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS ( I
PORTA MÍN. 350 L)
capacidade : minimo de 350 litros - degelo seco . garantia
minima de 12 meses.
prazo para entrega: 15 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

3.700,002,00 1.850,00UN019 CONSUL019

CADEIRA ESTOFADA.
cadeira estofada.
nas especificações mínimas:
com apoio de braço em poliuretano injetado compacto com
regulador de altura mêcanica. base a gás back system,
estrela e pistão com capa na cor cinza,  assento e encosto
confeccionado  em compensado de madeira multilaminado
curvado anatomicamente,  assento  medindo 460x410x15
mm e encosto medindo 430x360x12 mm, estofado com
espuma anatômica injetada de 50mm, revestido com tecido
na cor  azul liso, (apresentar amostra de tecido) bordas em
pvc. fixação do assento e encosto através de parafusos
com porca.
garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

1.350,003,00 450,00UN021 TECMOB021

APARELHO_DE_DVD
com as seguintes caracteristicas: mínimas: dvds
compatíveis com os seguintes formatos: mp3; wma;divx ; cd
de vídeo; jpeg; cd, cd-r, cd rw; svcd; dvd+r/+rw - dvd-r/-rw
sistemas de cor: ntsc e, progressive scanfunções zoom,
book marker seach, desligamento automático, trava para
crianças, leitura rápida, jpeg slideshow, close caption
conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1
entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída
s-vídeo; saída de áudio digital coaxial função karaokê: com
pontuação
cor: preto
voltagem: bivolt automático
dimensões (l x a x p) : 36 x 35 x 20 cm
peso: 1,4 kg
garantia minima de 12 meses. prazo para entrega: 15 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

184,001,00 184,00UN026 MONDIAL026

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              23.741,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              23.741,08

CAZELE SPORT LTDA - EPP:                        23.741,08
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