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LICITANET - Ata de Registro de Preço

MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 898/2021
No dia 20 de Setembro de 2021, no(a) MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO , inscrito(a) no CNPJ 02.056.778/0001-48, com sede à PC CIVICA n° 01 CEP 75890000 – São Simão-GO neste ato legalmente representado por FABIO CAPANEMA DE SOUZA, portador do CPF n° 02807248616, RESOLVE registrar preços
para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):
Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86

Representante: LAURA CATALDO CURY
Telefone: (31) 3377-7500
Email: miamimedlicita@gmail.com
Endereço: R CIPRIANO DE CARVALHO, 195 - CINQUENTENARIO, Belo Horizonte - MG - 30570-020
Item

Descrição

Qtde

Unidade

Marca

Modelo

Preço Unitário

Valor Total

256

MASCARA COM RESPIRADOR
PFF-2 N 95 S/ VALVULA Tipo de
produto Poeiras, Névoas e Fumos
(PFF-2)Tipo de respirador Dobrável
(3 painéis)Válvula de exalação Não
Valvulado Classe PFF-2 (S)Sistema
Ante embaçante: evita o
embaçamento dos óculos de
segurança.Filtro com tratamento
eletrostático fácil para respirar com
alta capacidade de retenção de
partículas. Embalado
Individualmente: higiênico e fácil de
armazenar e manusear. Aplicações
sugeridas: Indicado para proteção
das vias respiratórias contra
poeiras, névoas não oleosas e
fumos metálicos ou plásticos, em
concentrações não superiores a 10
(dez) vezes o limite de exposição
ocupacional (LT ou TLV) destes
particulados podendo conter fibras
têxteis, cimento refinado (Portland),
minério de ferro, minério de carvão,
minério de alumínio, sabão em pó,
talco, cal, soda cáustica, poeiras
vegetais (como trigo, arroz, milho,
bagaço de cana, etc.), poeiras de
aviário contendo restos de ração,
fezes, plumas e penas de aves,
poeiras de lixamento e
esmerilhamento, névoas de ácido
sulfúrico, entre outros.
Recomendado ainda para redução
da exposição ocupacional a
aerossóis contendo agentes
biológicos potencialmente
patogênicos. De cor Branca
.Recomendado para proteção das
vias respiratórias e redução da
exposição contra certos aerodispersóides em uma faixa de
tamanho de partículas de 0,1 a 10
micra (diâmetro aerodinâmico
médio) ou maiores REFERENCIA
3M, KSN, SUPERIOR OU DE
MELHOR QUALIDADE

14.600,000

UN

BETANIAMED

KN 95

R$ 1,600

R$23.360,000

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/27395/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_468861377.html
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As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de
Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.
A validade desta Ata de Registro de Preços é até 20/09/2022 , a contar do dia 20/09/2021 .
A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

FABIO CAPANEMA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
38.259.748/0001-86
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