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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: TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

CNPJ: 13.851.726/0001-80

Representante: TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Telefone: (64) 3661-8299
Email: totalseguranca@globo.com
Endereço: R QUINZE, 47 - SETOR MACHADO, Mineiros - GO - 75830-132

Item

Descrição

Qtde

Unidade

Marca

Modelo

Preço
Unitário

85

Colchão Pneumático Hospitalar
130kg Anti Escaras

2,000

UN

air plus

Colchão Pneumático Hospitalar
130kg Anti Escaras

R$
1.000,000

R$2.000,000

96

Cuba Inox para Assepsia:
Fabricado em aço inoxidável,
autoclavável, com garantia contra
defeitos de fabricação, 18 cm, 150
ml.

5,000

UN

FELXINOX

Cuba Inox para Assepsia:
Fabricado em aço inoxidável,
autoclavável, com garantia contra
defeitos de fabricação, 18 cm,
150 ml.

R$
38,000

R$190,000

223

KIT PAPANICOLAU ESTÉRIL
TAMANHO M: Composto de: - 01
Espéculo descartável modelo collin,
tamanho M - 01 Escova cervical,
com as cerdas em formato
levementecônico, fabricada em fios
de nylon com ponta protegida e
haste plástica. Possui 18 cm de
comprimento; - 01 Espátula de
ayre, fabricada em madeira/plastico
de 19 cm de comprimento; - 02
Luvas em poliestireno de alta
densidade, tamanho único; - 01
Lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm
e 1mm de espessura, sendo que
apresenta uma pequena parte fosca
para identificação da paciente; - 01
Caixa porta-lâminas de 2,8 cm x 8,4
cm.Esterilizado por óxido Etileno
(ETO), e embalado em papel grau
cirúrgico

1.000,000

UN

CRALPLAST

KIT PAPANICOLAU ESTÉRIL
TAMANHO M: Composto de: - 01
Espéculo descartável modelo
collin, tamanho M - 01 Escova
cervical, com as cerdas em
formato levementecônico,
fabricada em fios de nylon com
ponta protegida e haste plástica.
Possui 18 cm de comprimento; 01 Espátula de ayre, fabricada
em madeira/plastico de 19 cm de
comprimento; - 02 Luvas em
poliestireno de alta densidade,
tamanho único; - 01 Lâmina de
vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm
de espessura, sendo que
apresenta uma pequena parte
fosca para identificação da
paciente; - 01 Caixa portalâminas de 2,8 cm x 8,4
cm.Esterilizado por óxido Etileno
(ETO), e embalado em papel
grau cirúrgico

R$ 3,770

R$3.770,000

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/27395/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_283769357.html
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KIT PAPANICOLAU ESTÉRIL
TAMANHO P: Composto de: - 01
Espéculo descartável modelo
collin, tamanho P - 01 Escova
cervical, com as cerdas em
formato levemente cônico,
fabricada em fios de nylon com
ponta protegida e haste plástica.
Possui18 cm de comprimento; 01 Espátula de ayre, fabricada
em madeira/plastico de19 cm de
comprimento; - 02 Luvas em
poliestireno de alta densidade,
tamanho único; -01 Lâmina de
vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm
de espessura, sendo que
apresenta uma pequena parte
fosca para identificação da
paciente; - 01 Caixa portalâminas de 2,8 cm x 8,4
cm.Esterilizado por Óxido Etileno
(ETO), e embalado em papel
grau cirúrgico.

R$ 3,770

R$3.770,000

MANTA TERMICA DE
ALUMINIO: (Manta Termica
Aluminio - Sobrevivencia ?
Primeiros Socorros Ajuda na
retenção de calor em situações
de emergência Fornece proteção
compacta de emergência em
Todas as condições
meteorológicas Manter / reflete
90% do calor do corpo Tamanho
compacto, leve, fácil de
transportar Impermeável e à
prova de vento Tamanho: 210 x
130cm

R$ 5,800

R$116,000
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KIT PAPANICOLAU ESTÉRIL
TAMANHO P: Composto de: - 01
Espéculo descartável modelo collin,
tamanho P - 01 Escova cervical,
com as cerdas em formato
levemente cônico, fabricada em fios
de nylon com ponta protegida e
haste plástica. Possui18 cm de
comprimento; - 01 Espátula de
ayre, fabricada em madeira/plastico
de19 cm de comprimento; - 02
Luvas em poliestireno de alta
densidade, tamanho único; -01
Lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm
e 1mm de espessura, sendo que
apresenta uma pequena parte fosca
para identificação da paciente; - 01
Caixa porta-lâminas de 2,8 cm x 8,4
cm.Esterilizado por Óxido Etileno
(ETO), e embalado em papel grau
cirúrgico.

1.000,000

UN

CRALPLAST

255

MANTA TERMICA DE ALUMINIO:
(Manta Termica Aluminio Sobrevivencia ? Primeiros Socorros
Ajuda na retenção de calor em
situações de emergência Fornece
proteção compacta de emergência
em Todas as condições
meteorológicas Manter / reflete 90%
do calor do corpo Tamanho
compacto, leve, fácil de transportar
Impermeável e à prova de vento
Tamanho: 210 x 130cm

20,000

UN

SPRESGATE

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

TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
13.851.726/0001-80

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/27395/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_283769357.html
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