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ANEXO - CONTRATO Nº 000073/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000423

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

ESCADA COM 2 DEGRAUS
material de confecção: aço inoxidável. prazo para entrega:
30 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

299,001,00 299,00UN001
HOSPITALA

RE
001

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO
esfigmomanômetro aneróide para a medição da pressão
arterial; contendo: braçadeira em nylon com fecho de velcro,
na cor azul marinho de uso adulto, com manguito em pvc
livres de látex e pêra  livres de látex; manômetro com giro de
360º para fácil visualização; acompanhado de estojo para
viagem; verificado e aprovado pelo inmetro. garantia mínima
de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05.

1.837,884,00 459,47UN002 MD002

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL
esfigmomanômetro aneróide para a medição da pressão
arterial; contendo: braçadeira em nylon com fecho de velcro,
na cor azul marinho de uso infantil, com manguito em pvc
livres de látex e pêra  livres de látex; manômetro com giro de
360º para fácil visualização; acompanhado de estojo para
viagem; verificado e aprovado pelo inmetro. garantia mínima
de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

550,001,00 550,00UN003 MD003

ESFIGMOMANÔMETRO OBESO
esfigmomanômetro aneróide para a medição da pressão
arterial; contendo: braçadeira em nylon com fecho de velcro,
na cor azul marinho de uso obeso, com manguito em pvc
livres de látex e pêra  livres de látex; manômetro com giro de
360º para fácil visualização; acompanhado de estojo para
viagem; verificado e aprovado pelo inmetro. garantia mínima
de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

550,001,00 550,00UN004 MD004

MESA GINECOLÓGICA
mesa ginecologica inoxidável, com estofamento em curvim
lavável,  com porta coxa.
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

6.840,002,00 3.420,00UN005
HOSPITALA

RE
005
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convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

MOCHO
material de confecção: aço inoxidável
assento/ encosto: estofado
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

1.400,002,00 700,00UN007
HOSPITALA

RE
007

ESCADA DE 02 DEGRAUS EM AÇO
escada com 02 degraus em aço / ferro  (esmaltado).prazo
para entrega: 30 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

160,001,00 160,00UN014
HOSPITALA

RE
014

FOCO REFLETRO AMBULATORIAL
foco refletor ambulatorial. com espelho, iluminação de led,
lâmpada de 50w, haste flexivel cromada, base com 5
rodizios, cabo de energia de no minimo 3 metros, tomada tri
polar com aterramento, tensão 110/200v. garantia mínima de
12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

970,002,00 485,00UN015 KOLPLAST015

BALDE A PEDAL / LIXEIRA 5L
material de confecção : aço inoxidável
capacidade: mínimo de 5 litros
garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

201,003,00 67,00UN016 BRINOX016

CADEIRA DE RODAS.
estrutura em aço com pintura epoxy cinza ou preta;
assento e encosto em courvin na cor preta; dobrável em x;
apoio para braços escamoteável; apoio para pernas
elevável; aro de propulsão polipropileno; rodas traseiras 24”
com pneus maciços com câmara e rodas dianteiras 6” com
pneus maciços com câmara; freios bilaterais; indicada para
usuários até 130 kg;  garantia minima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

4.008,003,00 1.336,00UN020 ORTOMETA
L

020

CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO
- número de saídas simultâneas mínimo de 05, modo de
operação: compressor. garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

1.320,001,00 1.320,00UN024
INALAMED-I
NALOCLEA

N
024

LANTERNA CLINICA
com identificador de diametro pupilar com graduação em
milimetros facilitando a identificação de miose e midríase,
corpo confeccionado em material metálico sólido e durável e
clip para colocação em bolso de metal. iluminação através de
lâmpada halógena 2,5v de alta intensidade, de luz branca.
funcionamento com 02 pilhas aa. garantia mínima de 06
meses. prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

130,002,00 65,00UN025 MISSOURI025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              18.265,88
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              18.265,88
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