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2332/2020Número:
Emissão: 01/12/2020

Objeto: AQUISIÇÃO  DE  MÁSCARAS  REUTILIZÁVEIS  DE  TECIDO,  DESTINADAS  À  DISTRIBUIÇÃO  AOS  MORADORES  DO  MUNICÍPIO  DE
CANOINHAS/SC  PARA  AUXÍLIO  NAS  AÇÕES  DE  COMBATE  AO  COVID-19.  CONFORME  MEMORANDO  Nº  19921  DE  2020.

Órgão Orçam.: 17000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: 57 - Ações de Atenção Básica

Un. Orçam.: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 379 - 3.3.90.00.00 - Aplicações DiretasDespesa:

Função: 10 - Saúde 32 - Material, Bem ou Serviço para DistribuiçãoElemento:

Subfunção: 99 - outros materiais de distribuição gratuitaDetalhamento:301 - Atenção Básica

Programa: 8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES 23813 - SUS União - Custeio - Coronavírus (Covid-Fonte de recurso:

PE20/2020Licitação: Modalidade: Pregão Finalidade: Aquisição de Bens

2501/2020 Empenho: 6595/2020Pré-empenho:

11582 - C.E SPINELLI EVENTOS LTDAFornecedor:

R ALBERTO MALSCHITZKY, 782 - PROGRESSOEndereço:

São Bento do Sul - SCCidade:Fone: (47) 3633-5002

89.281-186CEP:

Agência: C/C:

CPF/CNPJ: 26.135.929/0001-11

Banco:

E-mail:

Tipo de entrega: Única

Prazo de entrega: Os produtos licitados deverão ser entregues pela vencedora, de forma parcelada, conforme a necessidade, no prazo máximo de 10 (dez)
dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Local de entrega: Diretamente na Secretaria de Saúde do Município de Canoinhas.

Pagamento: 30 (trinta) dias, após a liquidação da Nota Fiscal, que deverá ser emitida na entrega dos produtos solicitados.

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:
Item Quantidade Unidade de medida Material/Serviço

Descrição
Valor unitário (R$) Valor total (R$)

1 5.000,00000 7.350,001,4700064852 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TAMANHO PUNIDADE
Complemento do item: Máscara  de  tecido  reutilizável  nas  dimensões  aproximadas  de  16  cm  de  largura  e  12  cm  de  altura,  desenvolvida  para  proteção  das  pessoas  contra  as  patologias  de

transmissão  aérea,  por  gotículas  e  da  projeção  de  fluídos  corpóreos  que  possam  atingir  as  vias  respiratórias,  confeccionada  em  duas  camadas  de  tecido  reutilizável
antialérgico, com composição mínima de 90% algodão, bem como possuir design anatômico ou pregueado de boa vedação, com fixação na face por tiras elásticas para
acoplar atrás das orelhas. A máscara deverá abranger as laterais do rosto e totalidade do nariz e queixo e seguir as demais recomendações da ANVISA.

2 5.000,00000 7.450,001,4900064854 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TAMANHO MUNIDADE
Complemento do item: Máscara  de  tecido  reutilizável  nas  dimensões  aproximadas  de  17  cm  de  largura  e  13  cm  de  altura,  desenvolvida  para  proteção  das  pessoas  contra  as  patologias  de

transmissão  aérea,  por  gotículas  e  da  projeção  de  fluídos  corpóreos  que  possam  atingir  as  vias  respiratórias,  confeccionada  em  duas  camadas  de  tecido  reutilizável
antialérgico, com composição mínima de 90% algodão, bem como possuir design anatômico ou pregueado de boa vedação, com fixação na face por tiras elásticas para
acoplar atrás das orelhas. A máscara deverá abranger as laterais do rosto e totalidade do nariz e queixo e seguir as demais recomendações da ANVISA.

3 30.000,00000 44.700,001,4900064853 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TAMANHO GUNIDADE
Complemento do item: Máscara  de  tecido  reutilizável  nas  dimensões  aproximadas  de  18  cm  de  largura  e  14  cm  de  altura,  desenvolvida  para  proteção  das  pessoas  contra  as  patologias  de

transmissão  aérea,  por  gotículas  e  da  projeção  de  fluídos  corpóreos  que  possam  atingir  as  vias  respiratórias,  confeccionada  em  duas  camadas  de  tecido  reutilizável
antialérgico, com composição mínima de 90% algodão, bem como possuir design anatômico ou pregueado de boa vedação, com fixação na face por tiras elásticas para
acoplar atrás das orelhas. A máscara deverá abranger as laterais do rosto e totalidade do nariz e queixo e seguir as demais recomendações da ANVISA.

R$ 59.500,00Valor desta autorização:
Nota: NOTA: "O NÚMERO DO EMPENHO DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL", "A CONTA BANCÁRIA PARA O DEPÓSITO DO VALOR DA COMPRA DEVERÁ ESTAR VINCULADA AO CNPJ DA EMPRESA".

Daniela Cristina da Silva
Setor de Compras


