
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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Meira Com Serv Eireli - ME
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ANEXO - TERMO Nº 000033/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002608

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000056/2019 000809/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

CAMINHA EMPILHAVEL SEM COLCHONETE
descrição:
caminha portátil empilhável sem colchonete,
- confeccionada em tecido plástico ou de pvc antifúngico
- sendo que a área de repouso deve ser composta por um
leito de rede confortável e arejada, vazada, antifungo, anti
uv, antioxidante, antichama, antitranspirante e lavável;
- deverá ser costurada e com solda eletrônica;
- com viés nas bordas do tecido para não machucar as
mãos das crianças;
- lavável e de fácil higienização;
- cantos laterais arredondados, tubos laterais leves;
- caminha de fácil desmontagem e montagem com 4 pés
feitos de polipropileno atóxico injetado, encaixáveis
facilitando o empilhamento.

especificação:
peso de até 03 kg.
pés com altura mínima de 10 cm e máxima de 20 cm.
comprimento mínimo de 1.25 m e máximo de 1.40 m.
largura mínima de 50 cm e máxima 60 cm.
com capacidade mínima de suportar até 50 kg.

embalagem:
deverá ser acondicionada conforme praxe do fabricante
devendo garantir a proteção durante o transporte,
estocagem e até o seu destino final.
deverá ainda, acompanhar manual com instruções de
montagem.

garantia:
garantia total mínima de 12 (doze) meses contra defeito de
fabricação a contar da data da entrega.

cores: a definir no ato da autorização de fornecimento
a cama deverá ser entregue montada.
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SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              24.000,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              24.000,00

Meira Com Serv Eireli - ME:                        24.000,00
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