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ANEXO - CONTRATO Nº 000120/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000595

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000018/2020 001051/2020

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL TAM G
descrição:
tamanho g
macacão em tnt impermeável descartável com fechamento
em zíper, com capuz,  possui tamanhos padronizados,
inteiramente confeccionados em polipropileno laminado com
polietileno. costurado totalmente com maquina overloque,
igual acabamento no capuz e/ou contorno da gola e o seu
fechamento é frontal com zíper, os punhos e as barras são
terminados com elásticos para melhor ajuste e fixação nos
braços e pernas. o modelo com capuz, na sua borda
externa, é terminado com elásticos .aplicação de uso
para conforto e higiene em ambientes exigentes de limpeza,
não estéreis. fácil manuseio oferece proteção de tronco e
pernas e braços ao usuário criando uma barreira contra
contaminação cruzada, poluição ambiente, e fluidos
corporais, além de higienização em locais que necessitem de
cuidados especiais.
autorização de funcionamento – anvisa8.09.199-2
registro
anvisa – 80919920002
min trab – ca: 36726

16.920,00300,00 56,40UN032

MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL TAM. M
descrição:
tamanho m
macacão em tnt impermeável descartável com fechamento
em zíper, com capuz possui tamanhos padronizados,
inteiramente confeccionados em polipropileno laminado com
polietileno. costurado totalmente com maquina overloque,
igual acabamento no capuz e/ou contorno da gola e o seu
fechamento é frontal com zíper, os punhos e as barras são
terminados com elásticos para melhor ajuste e fixação nos
braços e pernas. o modelo com capuz, na sua borda
externa, é terminado com elásticos .aplicação de uso
para conforto e higiene em ambientes exigentes de limpeza,
não estéreis. fácil manuseio oferece proteção de tronco e
pernas e braços ao usuário criando uma barreira contra
contaminação cruzada, poluição ambiente, e fluidos
corporais, além de higienização em locais que necessitem de
cuidados especiais.
autorização de funcionamento – anvisa8.09.199-2
registro
anvisa – 80919920002
min trab – ca: 36726

67.680,001200,00 56,40UN031

MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL TAM. P
tamanho p
macacão em tnt impermeável descartável com fechamento
em zíper, com capuz possui tamanhos padronizados,
inteiramente confeccionados em polipropileno laminado com

28.200,00500,00 56,40UN030
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polietileno. costurado totalmente com maquina overloque,
igual acabamento no capuz e/ou contorno da gola e o seu
fechamento é frontal com zíper, os punhos e as barras são
terminados com elásticos para melhor ajuste e fixação nos
braços e pernas. o modelo com capuz, na sua borda
externa, é terminado com elásticos .aplicação de uso
para conforto e higiene em ambientes exigentes de limpeza,
não estéreis. fácil manuseio oferece proteção de tronco e
pernas e braços ao usuário criando uma barreira contra
contaminação cruzada, poluição ambiente, e fluidos
corporais, além de higienização em locais que necessitem de
cuidados especiais.
autorização de funcionamento – anvisa8.09.199-2
registro
anvisa – 80919920002
min trab – ca: 36726

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              112.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              112.800,00

GT COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E REPRESENTANTE EIRELI:                        112.800,00
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