
Prefeitura Municipal de Goiânia
Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº 119/2009

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia

Processo Nº 37105023/2009

Objeto: Aquisição de rouparia (calcinha feminina em malha, camisola, pijama,toalha e outros) para atender as
Unidades de Saúde  do município de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de DOM.
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Empresa Fornecedora

03.151.175/0001-98 - ELEUSA NOVAES TAVEIRA

Rua Arthur Monteiro Magalhães, nº 131 -  - Rondonopolis-MT - Cep: 78700790

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

02 Unidade R$3.060,00R$6,12500 Lua de Pano

Camisola para exame clínico,em tecido cotellen, 100 % algodão, cor branca, tam. Adulto, traspassado na frente, com logomarca da SMS.
Tamanho G: 250 Un. Tamanho M: 250 Un

03 Unidade R$18.000,00R$6,003.000 Lua de Pano

Camisola para ginecologia, em tecido cotellen 100% algodão, cor branca, tam. Adulto, sem gola, aberta nos ombros, c/ tira p/amarrar, c/
logomarca SMS. Tamanho: G 1000 Un  Tamanho: M 2000 Un.

04 Unidade R$2.020,00R$10,10200 Lua de Pano

Camisola para psiquiatria, em tecido terbrim, 67% poliéster e 33% algodão, cor branca, sem gola, decote redondo, sem abertura, c/ logomarca
SMS. Tamanho: G 60 Un.  Tamanho: M 100 Un.Tamanho GG 40 Unidades

14 Unidade R$78.500,00R$15,705.000 Lua de Pano

Capote, tecido brim sol a sol santista ou similar, cor verde água, punho de malha sanfonada, com logomarca da SMS. Tamanho M 3.500
Unidades. Tamanho G 1.500 Unidades

17 Unidade R$37.200,00R$24,801.500 Lua de Pano

Uniforme Conjunto Cirúrgico, em tecido terbrim 67% poliéster e 33% algodão, cor verde água, blusa com mangas curtas, com decote redondo,
sem abertura, com três bolsos, sendo um na altura do peito lado esquerdo e dois na parte inferior, com logomarca da SMS, calça com cordão,
barra de calça com costura simples, dois bolsos na parte posterior e com logomarca da SMS na perna esquerda na altura da coxa.Tamanho P
200 unidades; Tamanho M 300 unidades. Tamanho G 500 unidades  Tamanho GG 500 unidades.

18 Unidade R$37.200,00R$24,801.500 Lua de Pano

Conjunto cirúrgico em tecido terbrim 67% poliéster, 33% algodão, cor verde água, blusa com mangas curtas, com decote redondo sem
abertura, com três bolsos, sendo um na altura do peito lado esquerdo, e dois na parte inferior, com logomarca da SMS, calça com cordão, barra
de calça com costura simples, dois bolsos na parte posterior e com logomarca da SMS na perna esquerda na altura da coxa. Tamanho P 200
unidades Tamanho M 300 unidades Tamanho  G 500 unidades  Tamanho GG 500 unidades.

22 Unidade R$920,00R$2,30400 Lua de Pano

Gorro(touca), em tecido terbrim, 67% poliéster e 33% algodão, cor verde água, com logomarca da SMS.

30 Unidade R$2.060,00R$10,30200 Lua de Pano

Pijama em malha de algodão, na cor azul ou verde, com camisa manga curta, decote em V ou redondo, sem abertura, e bermuda com elástico
no cós, com logomarca da SMS. Tamanho: P 40 un Tamanho:M 60 un. Tamanho: G  100 unidades.

34 Par R$1.500,00R$3,00500 Lua de Pano

Sapatilha cirúrgica tecido. Sapatilha (pro-pé), em formato anatômico, com acabamento em elástico na borda superior, em tecido brim sol a sol
santista ou similar, na cor verde água, 2x1, tamanho único(grande) medidas aproximadas, parte inferior(solado) 30cm x 15cm, altura 15cm
excluído o solado, comprimento 36cm, com logomarca da sms.

Valor Total: R$180.460,00Quantidade de Itens: 9

Empresa Fornecedora
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05.314.361/0001-26 - INFORMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSP. E INFORMÁTICA LTDA

Rua 26. n. 459 - Setor Marista - Goiânia-GO - Cep: 74150080

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

13 Unidade R$12.890,00R$12,891.000 Univest

Capa para biombo tecido em algodão tam. 2.30x1.57cm, com tiras para amarrar, tecido 100% algodão cru. Padrão sarja 3x1, gramatura 240
a 247 cm gr/m², urdume 40 fios por polegada² no sentido longitudinal, trama 17 fios por polegada² no sentido transversal, 4.5 de solidez a
lavagem e ao hipoclorito, 2,5 a 3,5%  de encolhimento, 15n/cm de resistência a  tração. Com logomarca SMS.

Valor Total: R$12.890,00Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

08.491.274/0001-32 - COMERCIAL CAMPOS COMERCIO DE UNIFORMES EM GERAL LTDA

AV. GUILHERME, 851 - VILA GUILHERME - SAO PAULO-SP - Cep: 02053002

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

01 Unidade R$1.300,00R$2,00650 Campos

Calcinha Feminina,  em malha 100 % algodão, mod. Tradicional, cor branca, com logomarca da SMS. Tamanho: G 450 un Tamanho: M 200 Un.

11 Unidade R$26.500,00R$2,6510.000 Campos

Campo simples 63 x 63cm. tecido 100% algodão cru, padrão de sarja 2x1, gramatura 240 a 247 gr/m², urdume 40 fios por polegada², no
sentido longitudinal, trama 17 fios por polegada² no sentido transversal, 4.5 de solidez e lavagem e ao hipoclorito, 2,5 a 3.5% de encolhimento
. 15n/cm de resistência a tração, com logomarca SMS.

32 Unidade R$3.270,00R$10,90300 Campos

Saco para HAMPER, tam. 180cm (boca) x100cm(comprimento), com tiras para amarrar, tecido 100% algodão cru, padrão sarja 3x1, gramatura
240 a 247 gr/m², urdume 40 fios por polegada² no sentido longitudinal, trama 17 fios por polegada² no sentido transversal, 4.5 de solidez a
lavagem e ao hipoclorito,, 2,5,a 3,5% de encolhimento, 15n/cm de resistência a tração, com logomarca da sms.

35 Unidade R$4.250,00R$8,50500 Uniminas

Toalha de banho, tecido atoalhado tipo renaux, felpudo, macio. Resistente, 100% algodão, tamanho 130 x 70 cm, cor branca, com logomarca
da sms.

Valor Total: R$35.320,00Quantidade de Itens: 4

Empresa Fornecedora

08.949.473/0001-41 - CARVALHO E COSTA COMERCIAL  LTDA

Rua da Saúde N° 299 - Vila Aurora Oeste - Goiânia-GO - Cep: 74425020

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

15 Unidade R$12.720,00R$15,90800 Ober

Cobertor de solteiro, em lã, não alérgico, composição: superfície 100% acrílico, base 67% poliéster e 33% algodão, borda 100% poliamida,
tam. 2.20 x 1.60m, cor azul, com logomarca da SMS.

23 Unidade R$1.280,00R$32,0040 Mercúrio

Lençol de borracha(Oleado), com espessura de 1.16mm, tamanho 150x50 cm, Cor preta.

Valor Total: R$14.000,00Quantidade de Itens: 2

Empresa Fornecedora

26.616.334/0001-88 - VOGUE TÊXTIL LTDA

Av. T-2 nº 945 - Setor Bueno - Goiania-GO - Cep: 74210003

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

12 Unidade R$48.300,00R$4,8310.000 Vogue

Campo simples 90 x 90cm, tecido 100% algodão cru, padrão de sarja 2x1, gramatura 240 a 247 gr/m², urdume 40 fios por polegada² no
sentido longitudinal, trama 17 fios por polegada² no sentido transversal, 4.5 de solidez a lavagem e ao hipoclorito, 2,5 a 3.5% de encolhimento,
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15n/cm de resistência a tração, com logomarca SMS.

19 Unidade R$4.600,00R$2,302.000 Vogue

Faixa de contenção p/paciente.Tamanho de 2,50 m de comprimento x 8,0 cm de largura, com dobra tripla, acabamento lateral reforçado, sem
costuras no meio da faixa, em tecido 100% algodão cru, padrão sarja 2 x 1, gramatura 240 a 247 gr/m², urdume 40 fios por polegada² no
sentido longitudinal, trama 17 fios por polegada² no sentido transversal, 4.5 de solidez a lavagem e ao hipoclorito, 2,5 a 3.5% de encolhimento,
15n/cm de resistência a tração.

21 Unidade R$5.220,00R$3,481.500 Vogue

Fronha de mayo, tecido cretone100% algodão, fio reforçado duplo, tipo hospitalar, cor azul celeste, tamanho 73 x 53 cm, com logomarca da
SMS.

27 Unidade R$152.250,00R$10,1515.000 Vogue

Lençol para cama, em tecido cretone 100% algodão, fio reforçado duplo, tipo hospitalar, cor branca, tamanho 2,40x 1.60 cm com logomarca
da sms.

28 Unidade R$113.600,00R$5,6820.000 Vogue

Lençol para maca, 2.20 x 0,80cm tecido cretone 100% algodão, fio reforçado duplo, tipo hospitalar, cor branca, com logomarca da sms.

36 Unidade R$3.570,00R$11,90300 Estamparia

Toalha de mesa, tipo banquete, tecido misto, 51% algodão e 49% poliéster, tamanho 150x 200cm, cor branca, marca kaster ou similar,com
logomarca da sms.

38 Unidade R$6.210,00R$10,35600 Vogue

Travesseiro hospitalar, adulto, antialérgico, com flocos de espuma, tamanho 67x43cm, aproximadamente, revestido em couro sintético na cor
azul, com logomarca da sms.

Valor Total: R$333.750,00Quantidade de Itens: 7

Empresa Fornecedora

64.239.304/0001-99 - ECILATEX LTDA.

Rua Taquaril, n°550 - Saudade - Belo Horizonte-MG - Cep: 30285380

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

05 Unidade R$21.000,00R$2,1010.000 Ecilatex

Campo fenestrado 63 x 63cm. sendo a fenestra de 10 cm, tecido 100% algodão cru, padrão sarja 2x1, gramatura 240 a 247 gr/m², urdume
40 fios por polegada² no sentido longitudinal, trama 17 fios por polegada² no sentido transversal, 4.5 de solidez e lavagem e ao hipoclorito 2.5
a 3.5% de encolhimento 15n/cm de resistência a tração com logomarca da  SMS

06 Unidade R$2.370,00R$4,74500 Ecilatex

Campo fenestrado 90 x 90cm. sendo a fenestra de 15 cm, tecido 100% algodão cru, padrão de sarja 2x1, gramatura 240 a 247 gr/m²,
urdume 40 fios por polegada² no sentido longitudinal, trama 17 fios por polegada² no sentido transversal. 4.5 de solidez e lavagem e ao
hipoclorito. 2.5 a 3.5% de encolhimento. 15 n/cm de resistência a tração, com logomarca da SMS.

07 Unidade R$690,00R$2,30300 Ecilatex

Campo perineal, tamanho 70x50cm, tecido 100% algodão cru, gramatura 179 a 190 gr/m², 4.5 de solidez a lavagem e ao hipoclorito, 2.5 a
3.5% de encolhimento. 15n/cm de resistência a tração com logomarca SMS.

09 Unidade R$15.960,00R$7,982.000 Ecilatex

Campo simples 1,50x 1,50 cm, tecido 100% algodão cru, padrão de sarja 2x1. gramatura 240 a 247 gr/m², urdume 40 fios por polegada² no
sentido longitudinal, trama 17 fios por polegada² no sentido transversal, 4.5 de solidez a lavagem e ao hipoclorito, 2.5 a 3.5% de encolhimento,
15n/cm de resistência a tração , com logomarca da SMS.

10 Unidade R$12.420,00R$12,421.000 Ecilatex

Campo simples 1,80x2,20cm, tecido 100% algodão cru, padrão de sarja 2x1. gramatura 240 a 247 gr/m². urdume 40 fios por polegada² no
sentido longitudinal, trama 17 fios por polegada² no sentido transversal, 4.5 de solidez a lavagem e ao hipoclorito. 2.5 a 3.5% de encolhimento.
15n/cm de resistência a tração, com logomarca SMS.

16 Unidade R$42.125,00R$16,852.500 Ecilatex

Colcha de Piquet clássico, solteiro, 100% algodão, cor branca, tam. 1.90 x 1.40 cm, marca Tognato ou similar,  com   logomarca da SMS.

20 Unidade R$20.860,00R$2,987.000 Ecilatex

Fronha  adulto, tecido cretone 100%  algodão, fio reforçado duplo, tipo hospitalar, cor branca, tamanho 55x75 cm, com logomarca da sms.
 

24 Unidade R$3.600,00R$6,00600 Ecilatex

Lençol móvel, tecido cretone 100% algodão, fio reforçado duplo, tipo hospitalar, cor branca, tamanho 1.70X 1.00m, c/ logomarca da SMS.

26 Unidade R$640,00R$3,20200 Ecilatex

Lençol para berço, tecido cretone 100% algodão, fio reforçado duplo, tipo hospitalar, cor branca, tamanho 90x60 cm, com logomarca da sms.
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33 Unidade R$3.475,00R$6,95500 Ecilatex

Saco para HAMPER, tam. 60cm (boca) x 90cm(comprimento) com tiras para amarrar, tecido 100% algodão cru, padrão sarja 3x1, gramatura
240 a 247 gr/m², urdume 40 fios por polegada² no sentido longitudinal, trama 17 fios por polegada² no sentido transversal, 4.5 de solidez a
lavagem e ao hipoclorito, 2.5 a 3.5% de encolhimento, 15n/cm de  resistência a tração com logomarca da sms.

37 Unidade R$1.810,00R$3,62500 Ecilatex

Toalha de rosto, tecido atoalhado tipo renaux, felpudo, macio, resistente, 100% algodão, tamanho 72x43cm aproximadamente, cor branca, com
logomarca da sms.

Valor Total: R$124.950,00Quantidade de Itens: 11


