Edição 1.424 | Ano 9
06 de julho de 2021
Página 2

ÍNDICE DO DIÁRIO
CONCORRÊNCIA
AVISO DE LICITACAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREGÃO PRESENCIAL
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISPENSA
HOMOLOGAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Certificação Digital: JPCAJXZJ-IK3PNG3V-IZU2AEU2-4XV1KEGL
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br

Edição 1.424 | Ano 9
06 de julho de 2021
Página 3

AVISO DE LICITACAO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CC2-2021
CONCORRÊNCIA Nº CC2-2021 - Prefeitura Municipal de Alcobaça/BA, torna público aos
interessados em participar da Concorrência Pública do tipo menor preço global, objeto
contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, que tem por
finalidade a reforma da praça do farol, na sede deste município, conforme planilha orçamentaria
e projetos. Abertura: 06/08/2021 ás 10:00hs; retirada edital: junto a CPL do município, 08h às
12h ou site https://doem.org.br/ba/alcobaca, “editais” - Givaldo Muniz – Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA
EXTRATO DE ATA 034/2021
EXTRATO DA ATA – REGISTRO DE PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E
NO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO)PELO SISTEMA DE
REGISTROS DE PREÇOS TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM.” COM VALOR
ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
RESUMO DA ATA: Fica registrado o menor valor global em favor da empresa licitante OKEYMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALARES
ODONTOLOGICOS
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ nº 11.311.773/0001-05.

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

QUANT.

VALOR
UNITARIO

UND

200

R$ 27,00

R$
5.400,00

FGM

UND

200

R$ 23,00

R$
4.600,00

FGM

UND

200

R$ 25,00

R$
5.180,00

RESINA, Flow é uma resina composta micro FGM
híbrida
fluida
de
média
viscosidade,
fotopolimerizável, radiopaca, para aplicação
direta. Flow pode ser empregada isoladamente ou
em combinação com a maioria dos compósitos
fotopolimerizáveis,

UNID.

VALOR
TOTAL

1
Elevada resistência mecânica. Características.
Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm.
Composição: bário-alumino silicato, dióxido de
silício nano particulado. Embalagem: uma seringa
com 2g e 05 ponteiras de aplicação COR: T
(translucido)

RESINA, Flow é uma resina composta micro
híbrida fluida de média viscosidade,
fotopolimerizável, radiopaca, para aplicação
direta. Flow pode ser empregada
isoladamente ou em combinação com a
maioria dos compósitos fotopolimerizáveis,
2

Elevada
resistência
mecânica.
Características.
Consistência:
Fluida.
Preenchimento: 2mm. Composição: bárioalumino silicato, dióxido de silício nano
particulado. Embalagem: uma seringa com 2g
e 05 ponteiras de aplicação COR: A1
6

RESINA, Flow é uma resina composta micro
híbrida fluida de média viscosidade,
fotopolimerizável, radiopaca, para aplicação
direta. Flow pode ser empregada
isoladamente ou em combinação com a
maioria dos compósitos fotopolimerizáveis,
Elevada resistência mecânica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA
Características. Consistência: Fluida.
Preenchimento: 2mm. Composição: bárioalumino silicato, dióxido de silício nano
particulado. Embalagem: uma seringa com 2g
e 05 ponteiras de aplicação COR: OP (opaco)

14

19

3M
ADESIVO SINGLE BOND, Adesivo
fotopolimerizável de frasco único. Rendimento
de até 280 restaurações Primer e adesivo em
um só frasco. Solvente a base de água e
álcool (não evapora). Alto rendimento.Com
nanotecnologia: partícula de carga de 5nm.
Excelente adesão à dentina e ao esmalte.
Tampa “flip top”, manuseada apenas com
uma mão. Embalagem C/ 06ml

UND

200

R$ 147,00

R$
29.400,00

5s plus
ALGODÃO, uso odontológico, rolo dental,
aglutinado trancado Embalagem: pacote com
100 roletes, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

800

R$ 2,99

R$
2.392,00

Procare

CX

300

R$ 46,99

R$
14.097,00

21

FIO, para sutura, em seda odontológica, n 30, fio com 45 cm de comprimento, agulha de
1,7 cm. Embalagem caixa com 24 unidades,
em papel aluminizado e/ou papel grau
cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura
em pétala, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

PROCAR CX
E

300

R$ 46,99

R$
14.097,00

22

FIO, para sutura, em seda odontológica, n 40, fio com 45 cm de comprimento, agulha de
1,7 cm. Embalagem, caixa com 24 unidades,
em papel aluminizado e/ou papel grau
cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura
em pétala, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
LUVA, cirúrgica, número 7,5, de uso único,
descartável, aterogênica, estéril, em látex
natural, textura uniforme, formato anatômico,
resistente à tração, punho com bainha,
comprimento mínimo de 265 mm, e largura
mínima de 89 mm com variação de ± 6mm,

TARGA

100

R$ 3,45

R$ 345,00

24

UND
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA
espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada
com pó bio absorvível atóxico, com indicação
de mão direita e esquerda, antiderrapante.
Embalagem primaria acondicionada
individualmente aos pares, de acordo com as
normas de embalagem que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua
utilização, permitindo abertura e transferência
com técnica asséptica, estéril e aterogênica; A
Embalagem primaria deve conter informações
de identificação e características do produto,
tais como: tamanho da luva, nome do
fabricante, lote, data de fabricação, data de
validade do produto, método de esterilização,
validade da esterilização; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade
do produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e
secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA. PR par
28

MEDIX
LUVA, de procedimento, tamanho P, não
estéril, de uso único, descartável,
aterogênica, em látex natural, textura
uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato
anatômico, resistente à tração, punho com
bainha, comprimento mínimo de 230 mm, e
largura mínima de 80 mm com variação de ±
10mm, espessura mínima de 0,08 mm,
lubrificada com pó bio absorvível atóxico.
Embalagem primaria acondicionada em caixa
com 100 unidades, de acordo com as normas
de embalagem que garanta a integridade do
produto ate o momento de sua utilização,
permitindo abertura e transferência com
técnica asséptica e aterogênica; A
Embalagem primaria deve conter informações
de identificação e características do produto,
tais como: Tamanho da luva, nome do
fabricante, lote, data de fabricação, data de
validade do produto; A embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade
do produto durante o armazenamento até o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e
secundaria rotuladas conforme a RDC

CX

400

R$ 98,90

R$
39.560,00

___________________________________________________________________________________________

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66

Certificação Digital: JPCAJXZJ-IK3PNG3V-IZU2AEU2-4XV1KEGL
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br

Edição 1.424 | Ano 9
06 de julho de 2021
Página 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
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185/01/ANVISA. Cx(caixa)

CX

400

R$ 98,90

R$
39.560,00

29

MEDIX
LUVA, de procedimento, tamanho PP, não
estéril, de uso único, descartável,
aterogênica, em látex natural, textura
uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato
anatômico, resistente à tração, punho com
bainha, comprimento mínimo de 230 mm, e
largura mínima de 75 mm com variação de ±
10mm, espessura mínima de 0,08 mm,
lubrificada com pó bio absorvível atóxico.
Embalagem primaria acondicionada em caixa
com 100 unidades, de acordo com as normas
de embalagem que garanta a integridade do
produto até o momento de sua utilização,
permitindo abertura e transferência com
técnica asséptica e aterogênica; A
Embalagem primaria deve conter informações
de identificação e características do produto,
tais como: Tamanho da luva nome do
fabricante, lote, data de fabricação, data de
validade do produto; A embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade
do produto durante o armazenamento até o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e
secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA. Cx caixa

CX

300

R$ 22,99

R$
6.897,00

31

DEJAMA
GORRO, cirúrgico, descartável, branco,
RO
hipoalérgico, atóxico, em polipropileno,
gramatura 20 g/m2, com tiras ajustáveis,
solda eletrônica, sem costura. Embalagem
caixa com 100 unidades. Na embalagem
deverá estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Cx
(caixa)

RESTAURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL, VIGODE
livre de eugenol que endurece rapidamente NT
na boca ao contato com a saliva. Possui
grande aderência garantindo bom isolamento
marginal. O Coltosol é um material de
preenchimento, de endurecimento químico,
com coloração semelhante a do dente,
radiopaco, para preenchimento temporário

UND

100

R$ 31,99

R$
3.199,00

34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA
das cavidades dentárias. É um cimento a
base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é
destinado para aplicações temporárias em
curto prazo (para ser utilizado por no máximo
1 a 2 semanas) Embalagem com 20g Fr
(frasco)
CX

50

R$ 65,80

R$
3.290,00

35

ESPONJA, hemostática, a base de colágeno MAQUIR
hidrolisado (gelatina) liofilizada, dimensões 1 A
x 1 x 1 cm, estéril, absorvível, sem
contraindicações e sem riscos de intolerância.
Embalagem: caixa com 10 esponjas,
embaladas em blister individual, com dados
de identificação e procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de
validade, registro do Ministério da
Saúde/ANVISA e Certificação CE. Cx caixa

50

R$ 45,90

R$
2.295,00

38

PROCAR CX
AGULHA, uso odontológico, gengival,
E
descartável, esterilizada, 27 G, longa.
Embalagem: caixa com 100 unidades, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Cx
PROCAR CX
AGULHA, uso odontológico, gengival,
E
descartável, esterilizada, 30 G, curta.
Embalagem caixa com 100 unidades, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Cx

200

R$ 50,99

R$
10.198,00

UND

500

R$ 1,99

R$ 995,00

TAÇA DE BORRACHA, uso odontológico, em PREVEN UND
forma de taca em borracha, cor branca, para
polimento em amalgama, para profilaxia.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Un (unidade)

300

R$ 1,99

R$ 597,00

39

41

42

ESCOVA, uso odontológico, dental de
Robson, com cerdas de silicone, contra
angulo, baixa rotação, para profilaxia.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade, registro no ministério
da saúde. Un

PREVEN
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250

R$ 121,90

R$
30.475,00

45

ROLO, para esterilização e autoclave, atóxico ESTERIL UND
descartáveis são formuladas em "Papel Grau CARE
Cirúrgico" (gramaturas de 60gr/m2 e/ou
70gr/m2). Possuem filme multi camadas
transparente. Indicadores químicos visuais
(que mostram a passagem pelo processo de
esterilização). Podem ser esterilizadas em
Autoclave, Gás Óxido de etileno. Tamanho
20cmX50m. . Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e validade, registro no
ministério da saúde.
CX

150

R$ 62,90

R$
9.435,00

46

MAQUIR
BICARBONATO, de sódio para uso
odontológico, para ser utilizado em qualquer A
aparelho de jateamento para profilaxia.
Composição: carbonato hidrogenado de
sódio, sílica coloidal alimentícia e aroma.
Embalagem: caixa com 24 sachês de 40g
cada... Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e validade, registro no
ministério da saúde. Cx (caixa).

CX

200

R$ 53,90

R$
10.780,00

51

CIMENTO, uso odontológico, para forramento DENTSP
LY
e capeamento pulpar sob materiais
restauradores. (HIDRO-C). Embalagem: 01
tubo de pasta base (13g) e 01 tubo de pasta
catalizadora (11g) 01 bloco de mistura. Com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Cx(caixa)

UND

150

R$ 47,80

R$
7.170,00

59

MAQUIR
IONOMERO, uso odontológico, de vidro
autopolimerizável, Embalagem kit com 10g de A
pó mais 08g de liquido com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e
registro no órgão competente. Cor A2 Un
(unidade)

BROCA, uso odontológico, zekrya, cirúrgica, MICROD
para cortar osso de 28 mm Embalagem com ONT
dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Un (unidade)

UND

100

R$ 26,00

R$ 2.600,0

68

ODONTO UND
SUL

200

R$ 8,20

R$
1.640,00

71

PASTA, uso odontológico, dentifrícia,
profilática, Embalagem: bisnaga com 90
gramas, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Un (unidade)
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FARMAX

UND

1000

R$ 9,49

R$
9.490,00

78

ALCOOL, 70%, embalagem com 1000ml.
Apresentar registro dos produtos na ANVISA
e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e
Controle - CBPFC do fabricante conforme
resolução ANVISA nº 460/99. Em caso de
fabricante fora do MERCOSUL, apresentar
documento do pais de origem traduzido por
tradutor oficial. Un (unidade)

15

R$ 41,00

R$ 615,00

86

BIODINA CX
IODOFORMIO, uso odontológico, para
MICA
endodontia, em pó, indicado como
componente obturador provisório.
Embalagem: caixa com 10g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde. Cx (caixa)

200

R$ 41,00

R$
8.200,00

91

SS
VERNIZ, uso odontológico, com flúor.
Embalagem: caixa com 01 frasco com 10 ml WHITE
de verniz e 01 frasco com 10 ml de solvente,
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Cx
(caixa)

INOVATE UND
X

50

R$ 35,90

R$
1.795,00

97

LENÇOL, borracha, uso odontológico, para
isolamento dentário, possui tamanho
aproximado de 13,5cm x 13,5cm nas cores
azul ou verde. Embalagem: caixa com 26
unidades, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Un (unidade)
TIRA DE LIXA, poliéster, uso odontológico,
acabamento de restaurações resina.
Embalagem com 150 unidades ; tamanho
04mm. Un (unidade)

PREVEN

UND

100

R$ 7,55

R$ 755,00

TIRA DE LIXA, abrasiva de aço, uso
odontológico, acabamento de restaurações.
Embalagem com 12 unidades ; tamanho
04mm. Un (unidade)

ODONTO UND
SUL

200

R$ 7,45

R$
1.490,00

TIRA DE LIXA, abrasiva de aço, uso
odontológico, acabamento de restaurações.
Embalagem com 12 unidades ; tamanho
06mm. Un (unidade)

PREVEN

200

R$ 7,60

R$
1.520,00

99

100

101

CX

UND
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UND

200

R$ 21,00

R$
4.200,00

102

REVELADOR para processamento manual de SOINVIE
filmes radiológicos. Embalagem com 475 ml,
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Un
(unidade)

UND

200

R$ 21,00

R$
4.200,00

103

FIXADOR, para processamento manual de SOINVIE
filmes radiológicos. Embalagem com 475 ml,
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Un (unidade)

CX

50

R$ 105,00

R$
5.250,00

104

DLA
ANESTÉSICO, solução injetável, uso
odontológico, lidocaína com norepinefrina 3%
1: 50.000. Embalagem: caixa com 50 tubetes
de 1,8ml cada. Registro na ANVISA. Cx
(caixa)

100

R$ 104,00

R$
10.400,00

105

CRISTAL CX
ANESTÉSICO, solução injetável, uso
odontológico, lidocaína com norepinefrina 2% IA
1:50.000. Embalagem: caixa com 50 tubetes
com 1,8ml cada. Registro na ANVISA. Cx
(caixa)

SS
WHITE

CX

400

R$ 73,00

R$
29.200,00

107

ANESTÉSICO, solução injetável, uso
odontológico. Nome da substância ativa
(DCB): CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 0,02g
+ CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,0004g.
Número ANVISA: 1.0411.0001.004-3.
Embalagem: caixa com 50 tubetes de 1,8ml
cada. Cx (caixa)

DLA

CX

50

R$ 140,00

R$
7.000,00

108

ANESTÉSICO, solução injetável, uso
odontológico, cloridrato de prilocaína a
30mg/ml com
felipressina0,03U.I./ml(octapressin)
Embalagem: caixa com 50 tubetes de 1,8ml
cada. Registro na ANVISA. Cx (caixa)
ANESTÉSICO, solução injetável, uso
odontológico. Mepivacaína sem vaso. Caixa
com 50 tubetes de 1,8ml cada. Registro na
ANVISACx (caixa)

DLA

CX

50

R$ 154,00

109

R$
7.700,00

MICROD

UND

100

R$ 34,00

R$
3.400,00

134

BROCA, uso odontológico, Endo Z 21mm FG. ONT
Un (unidade)
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136

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa
rotação, n° 02. Un (unidade)

137

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa
rotação, n° 03. Un (unidade)

138

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa
rotação, n° 04. Un (unidade)

139

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa
rotação, n° 05. Un (unidade)

140

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa
rotação, n° 06. Un (unidade)

141

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa
rotação, n° 07. Un (unidade)

142

BROCA, uso odontológico, cirúrgica, alta
rotação, n° 08. Un (unidade)

181

FAVA

UND

80

R$ 11,90

R$ 952,00

FAVA

UND

80

R$ 11,90

R$ 952,00

MICROD
ONT

UND

80

R$ 11,90

R$ 952,00

FAVA

UND

80

R$ 11,90

R$ 952,00

FAVA

UND

100

R$ 11,90

R$
1.190,00

MICROD
ONT

UND

80

R$ 11,90

R$ 952,00

MICROD
ONT

UND

20

R$ 11,90

R$ 238,00

CICLO

UND

500

R$ 11,99

R$
5.995,00

ÁGUA, para autoclave destilada, embalagem FARMA
com 05 litros. Un (unidade)

Data de validade: 06/07/2021 a 06/07/2022
Alcobaça/BA, 06 de julho de 2021
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EXTRATO DE ATA 035/2021
EXTRATO DA ATA – REGISTRO DE PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E
NO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO)PELO SISTEMA DE
REGISTROS DE PREÇOS TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM.” COM VALOR
ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
RESUMO DA ATA: Fica registrado o menor valor global em favor da empresa licitante
ODONTO TALITA LTDA inscrita no CNPJ nº 05.138.050/0001-53.

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

RESINA, Flow é uma resina composta micro MAQUI
híbrida
fluida
de
média
viscosidade, RA
fotopolimerizável, radiopaca, para aplicação
direta. Flow pode ser empregada isoladamente
ou em combinação com a maioria dos
compósitos fotopolimerizáveis,

QUA
NT.

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

UND

200

R$ 22,90

R$ 4.580,00

UND

200

R$ 25,90

R$ 5.180,00

UND

200

R$ 25,90

R$ 5.180,00

UNID.

3

Elevada resistência mecânica. Características.
Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm.
Composição: bário-alumino silicato, dióxido de
silício nano particulado. Embalagem: uma
seringa com 2g e 05 ponteiras de aplicação
COR: A2
RESINA, Flow é uma resina composta micro MAQUI
RA
híbrida fluida de média viscosidade,
fotopolimerizável, radiopaca, para aplicação
direta. Flow pode ser empregada isoladamente
ou em combinação com a maioria dos
compósitos fotopolimerizáveis,
4

Elevada resistência mecânica. Características.
Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm.
Composição: bário-alumino silicato, dióxido de
silício nano particulado. Embalagem: uma
seringa com 2g e 05 ponteiras de aplicação
COR: A3
5

RESINA, Flow é uma resina composta micro MAQUI
RA
híbrida fluida de média viscosidade,
fotopolimerizável, radiopaca, para aplicação
direta. Flow pode ser empregada isoladamente
ou em combinação com a maioria dos
compósitos fotopolimerizáveis,
Elevada resistência mecânica. Características.
Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm.
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Composição: bário-alumino silicato, dióxido de
silício nano particulado. Embalagem: uma
seringa com 2g e 05 ponteiras de aplicação
COR: A3,5

7

8

9

RESINA, uso odontológico, fotopolimerizável, 3m
micro hibrida, z100 Embalagem primaria
acondicionada individualmente de acordo com
as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua
utilização; a embalagem primaria deve conter
informações de identificação e características
do produto, tais como: nome do fabricante, lote
e data de fabricação do produto; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Cor: A1

UND

100

R$ 48,00

R$ 4.800,00

RESINA, uso odontológico, fotopolimerizável, 3m
micro híbrida, z100 Embalagem primaria
acondicionada individualmente de acordo com
as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua
utilização; a embalagem primaria deve conter
informações de identificação e características
do produto, tais como: nome do fabricante, lote
e data de fabricação do produto; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Cor: A2

UND

150

R$ 48,00

R$ 7.200,00

RESINA, uso odontológico, fotopolimerizável, 3m
micro híbrida, z100 Embalagem primaria
acondicionada individualmente de acordo com
as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto até o momento de sua
utilização; a embalagem primaria deve conter
informações de identificação e características
do produto, tais como: nome do fabricante, lote
e data de fabricação do produto; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do

UND

250

R$ 48,00

R$ 12.000,00
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fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Cor: A3
UND

150

R$ 48,00

R$ 7.200,00

10

RESINA, uso odontológico, fotopolimerizável, 3m
micro híbrida, z100 Embalagem primaria
acondicionada individualmente de acordo com
as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto até o momento de sua
utilização; a embalagem primaria deve conter
informações de identificação e características
do produto, tais como: nome do fabricante, lote
e data de fabricação do produto; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento até o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Embalagens primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Cor: A3,5

UND

50

R$ 48,00

R$ 2.400,00

11

RESINA, uso odontológico, fotopolimerizável, 3m
micro híbrida, z100 Embalagem primaria
acondicionada individualmente de acordo com
as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto até o momento de sua
utilização; a embalagem primaria deve conter
informações de identificação e características
do produto, tais como: nome do fabricante, lote
e data de fabricação do produto; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo.: Embalagens primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Cor: A4
RESINA, uso odontológico, fotopolimerizável, 3m
micro híbrida, z100 Embalagem primaria
acondicionada individualmente de acordo com
as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto até o momento de sua
utilização; a embalagem primaria deve conter
informações de identificação e características
do produto, tais como: nome do fabricante, lote

UND

50

R$ 48,00

R$ 2.400,00

12
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e data de fabricação do produto; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Embalagens primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Cor: B2
UND

50

R$ 48,00

R$ 2.400,00

13

RESINA, uso odontológico, fotopolimerizável, 3m
micro híbrida, z100 Embalagem primaria
acondicionada individualmente de acordo com
as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto até o momento de sua
utilização; a embalagem primaria deve conter
informações de identificação e características
do produto, tais como: nome do fabricante, lote
e data de fabricação do produto; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento até o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Embalagens primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Cor: B3

PCT

300

R$ 7,99

R$ 2.397,00

15

CONDICIONADOR ACIDO, fosfórico 37%, para MAQUI
condicionamento de esmalte, uso odontológico. RA
Embalagem com 03 seringas com 10 ml cada,
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. PCT
com 03 unidades
Ssplus

PCT

800

R$ 5,60

R$ 4.480,00

Ssplus

Pct

400

R$ 12,50

R$ 5.000,00

MAQUI

PCT

100

R$ 52,90

R$ 5.290,00

16

SUGADOR, uso odontológico, bucal,
descartável. Embalagem: pacote com 20
unidades, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

17

Sugador endodôntico estéril, uso odontológico,
descartável. Embalagem: Pacote com 20
unidades cada.

18

SUGADOR, cirúrgico estéril descartável, uso
RA
odontológico. Caixa com 40 unidades. Registro
na ANVISA.
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20

R$ 9,16

R$ 183,20

FIO, para sutura, uso odontológico, absorvível
ácido poli glicólico 100%.

TECHE
W

UND

20

UND

100

R$ 3,50

R$ 350,00

23

LEMGR
LUVA, cirúrgica, número 6,5, de uso único,
UBER
descartável, aterogênica, estéril, em látex
natural, textura uniforme, formato anatômico,
resistente à tração, punho com bainha,
comprimento mínimo de 265 mm, e largura
mínima de 76 mm com variação de ± 6mm,
espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada com
pó bio absorvível atóxico, com indicação de
mão direita e esquerda, antiderrapante.
Embalagem primaria acondicionada
individualmente aos pares, de acordo com as
normas de embalagem que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua
utilização, permitindo abertura e transferência
com técnica asséptica, estéril e aterogênica; A
Embalagem primaria deve conter informações
de identificação e características do produto,
tais como: tamanho da luva, nome do
fabricante, lote, data de fabricação, data de
validade do produto, método de esterilização,
validade da esterilização; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento até o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e
secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA. PR par
LEMGR
LUVA, cirúrgica, número 8,0, de uso único,
UBER
descartável, aterogênica, estéril, em látex
natural, textura uniforme, formato anatômico,
resistente à tração, punho com bainha,
comprimento mínimo de 265 mm, e largura
mínima de 95 mm com variação de ± 6mm,
espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada com
pó bio absorvível atóxico, com indicação de
mão direita e esquerda, antiderrapante.
Embalagem primaria acondicionada
individualmente aos pares, de acordo com as
normas de embalagem que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua
utilização, permitindo abertura e transferência
com técnica asséptica, estéril e aterogênica; A
Embalagem primaria deve conter informações
de identificação e características do produto,

UND

100

R$ 3,50

R$ 350,00

25
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tais como: tamanho da luva, nome do
fabricante, lote, data de fabricação, data de
validade do produto, método de esterilização,
validade da esterilização; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e
secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA. PR par

26

27

DESCA
LUVA, de procedimento, tamanho G, não
estéril, de uso único, descartável, aterogênica, RPACK
em látex natural, textura uniforme, ambidestra,
antiderrapante, formato anatômico, resistente à
tração, punho com bainha, comprimento
mínimo de 230 mm, e largura mínima de 95
mm com variação de ± 10mm, espessura
mínima de 0,08 mm, lubrificada com pó bio
absorvível atóxico . Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de
acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o
momento de sua utilização, permitindo abertura
e transferência com técnica asséptica e
aterogênica; A Embalagem primaria deve
conter informações de identificação e
características do produto, tais como: Tamanho
da luva, nome do fabricante, lote, data de
fabricação, data de validade do produto; A
embalagem secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer legislação
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Cx caixa

CX

100

R$ 99,00

R$ 9.900,00

DESCA
LUVA, de procedimento, tamanho M, não
estéril, de uso único, descartável, aterogênica, PACK
em látex natural, textura uniforme, ambidestra,
antiderrapante, formato anatômico, resistente à
tração, punho com bainha, comprimento
mínimo de 230 mm, e largura mínima de 95
mm com variação de ± 10mm, espessura
mínima de 0,08 mm, lubrificada com pó bio
absorvível atóxico. Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de
acordo com as normas de embalagem que

CX

300

R$ 99,00

R$ 29.700,00
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garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permitindo abertura
e transferência com técnica asséptica e
aterogênica; A Embalagem primaria deve
conter informações de identificação e
características do produto, tais como: Tamanho
da luva, nome do fabricante, lote, data de
fabricação, data de validade do produto; A
embalagem secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o
armazenamento até o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer legislação
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Cx caixa

30

32

33

36

MÁSCARA, cirúrgica, semi-facial, descartável, Ssplus
com três camadas de proteção, sendo a interna
em material hipoalérgico, com clip nasal
embutido que permita ajuste adequado ao
contorno do rosto, produzido em alumínio
suave e flexível, não traumatizante, inodora,
tiras costuradas com solda eletrônica, bordas
bem acabadas, isentas de cola e que
apresentem eficiência de filtração bacteriana
(E.F.B.), para partículas de 1.0 mícron, acima
de 95 %. Embalagem em caixa tipo dispenserbox com 50 unidades. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade. Cx caixa com 50 unidades

CX

300

R$ 35,00

R$ 10.500,00

Biodina
IRM, uso odontológico, liquido, para
restauração provisória. Embalagem: frasco com mica
15 ml, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante. data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
Fr (frasco)

UND

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

Biodina
IRM, uso odontológico pó, para restauração
provisória. Embalagem frasco com 38 gramas, mica
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricante prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde. Fr (frasco)

UND

50

R$ 36,00

R$ 1.800,00

800

R$ 14,90

R$ 11.920,00

COMPRESSA, cirúrgica, de gaze hidrófila, não Anapolis PCT
estéril, 100% algodão, 8 dobras, 9 fios,
dimensão 6,5 x 6,5 cm Embalagem: pacote
com 500 unidades, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de
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fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Pc (pacote)
CX

200

R$ 19,00

R$ 3.800,00

UND

250

R$ 66,00

R$ 16.500,00

43

ROLO, para esterilização e autoclave, atóxico M2life
descartáveis são formuladas em "Papel Grau
Cirúrgico" (gramaturas de 60gr/m2 e/ou
70gr/m2). Possuem filme multi camadas
transparente. Indicadores químicos visuais (que
mostram a passagem pelo processo de
esterilização). Podem ser esterilizadas em
Autoclave, Gás Óxido de etileno. Tamanho
10cmX100m. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e validade, registro no
ministério da saúde.

UND

200

R$ 77,00

R$ 15.400,00

44

ROLO, para esterilização e autoclave, atóxico M2life
descartáveis são formuladas em "Papel Grau
Cirúrgico" (gramaturas de 60gr/m2 e/ou
70gr/m2). Possuem filme multi camadas
transparente. Indicadores químicos visuais (que
mostram a passagem pelo processo de
esterilização). Podem ser esterilizadas em
Autoclave, Gás Óxido de etileno. Tamanho
15cmX100m. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e validade, registro no
ministério da saúde.

UND

200

R$ 5,40

R$ 1.080,00

Maquira UND
EUGENOL, uso odontológico, liquido, para
restauração provisória. Embalagem: frasco com
20 ml, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.

200

R$ 22,00

R$ 4.400,00

40

47

48

APLICADOR, uso odontológico, descartável,
hastes dobráveis, porção ativa em fibras na
absorventes, para aplicação de selantes,
condicionadores ácido, agentes adesivos.
Embalagem: caixa com 100 unidades, com
dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Un (unidade)

FITA, adesiva para autoclave, dimensões 19
mm x 30 m, resistente à alta temperatura.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Un (unidade)

Fgm

Ciex
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Fr (frasco)

200

R$ 13,00

R$ 2.600,00

49

Maquira UND
PARAMONO, uso odontológico, cloro fenol,
canforado. Validade - 2 anos Embalagem: vidro
com 20 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Un

150

R$ 10,50

R$ 1.575,00

50

Maquira FR
FORMOCRESOL, uso odontológico.
Embalagem: frasco com 10 ml com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde. Fr (frasco)
CX

20

R$ 152,00 R$ 3.040,00

52

Techne
CIMENTO, uso odontológico, cirúrgico, sem
eugenol, composto de: - Base: Caprilico, ácido w
láurico, breu, resina, estergun, petrolato, timol,
cera de carnaúba e aroma de menta. Acelerador: Óleo de linhaça, oxido de Zn, de
MG, pretolato, timol, pigmento mineral,
estabilizante e aroma de menta. Embalagem:
caixa com 01 bisnaga com 90 gr de acelerador
+ 01 bisnaga com 90 gr de base, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde. Cx (caixa)

FR

20

R$ 19,99

R$ 399,80

53

CIMENTO, uso odontológico, endodôntico em BIODIN
AMICA
pó. Embalagem: frasco 12 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde. Fr (frasco)
BIODIN
AMICA

CX

20

R$ 19,99

R$ 399,80

54

CIMENTO, uso odontológico, endodôntico,
liquido Embalagem: caixa com 10 ml, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Cx
(caixa)

Sswhite

FR

200

R$ 22,00

R$ 4.400,00

55

CIMENTO, uso odontológico, fosfato de zinco
liquido. Embalagem: frasco com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, registro
no Ministério da Saúde. Fr (frasco)

CIMENTO, uso odontológico, fosfato de zinco, Sswhite
em pó. Embalagem: caixa com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro

CX

200

R$ 22,00

R$ 4.400,00

56
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no Ministério da Saúde. Cx (caixa)

57

58

60

Sswhite
CIMENTO, uso odontológico, liquido, para
restauração provisória. Embalagem: frasco com
20 ml, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
Fr (frasco)

FR

100

R$ 22,00

R$ 2.200,00

Sswhite

CX

100

R$ 26,00

R$ 2.600,00

UND

150

R$ 47,70

R$ 7.155,00

CIMENTO, uso odontológico, para
preenchimento temporário de cavidades
dentarias, radiopaco. Composição: oxido de
zinco/sulfato de zinco. Embalagem: caixa com
28 gramas, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. FR

Fgm
IONOMERO, uso odontológico, de vidro
autopolimerizável, Embalagem kit com 10g de
pó mais 08g de liquido com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro
no órgão competente. Cor A3 Un (unidade)

BIODIN
AMICA

FR

15

R$ 7,77

R$ 116,55

61

HIDROXIDO, de cálcio, PA, em pó, uso
odontológico, Embalagem: frasco com 10
gramas, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Fr (frasco)

MAQUI
RA

RL

100

R$ 2,60

R$ 260,00

62

MATRIZ, uso odontológico, de aço inox, 07
mm, para amalgama. Embalagem com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Rl
(rolo)

MAQUI
RA

RL

100

R$ 2,39

R$ 239,00

63

MATRIZ, uso odontológico, de aço, 05 mm,
para amalgama. Embalagem: rolo com dados
de identificação do produto e marca do
fabricante. Rl (rolo)
MATRIZ, uso odontológico, de poliéster,
transparente para restaurações classe III e IV.
Embalagem com 50 unidades. 10x12x0,5mm.
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Un

MAQUI
RA

UND

200

R$ 4,24

R$ 848,00

64

___________________________________________________________________________________________

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66

Certificação Digital: JPCAJXZJ-IK3PNG3V-IZU2AEU2-4XV1KEGL
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br

Edição 1.424 | Ano 9
06 de julho de 2021
Página 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA

(unidade)

Sdi

CX

150

R$ 299,00 R$ 44.850,00

65

AMÁLGAMA, uso odontológico, pré-dosificado
em capsula de 01 porção contendo: - 40% de
Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e
47,9% de Mercúrio Embalagem: caixa com 50
capsulas. Cx (caixa)

Tdv
CUNHA, uso odontológico, pequena, de
madeira, para restaurações. Embalagem: caixa
com 100 unidades, com dados de identificação
do produto e marca do fabricante. Cx

CX

20

R$ 23,90

R$ 478,00

66

R$ 3.900,00

BROCA, uso odontológico, zekrya, cirúrgica,
para cortar osso de 23 mm Embalagem com
dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Un (unidade)

AGELU
S

UND

150

R$ 26,00

67

Tdv

CX

100

R$ 113,60 R$ 11.360,00

69

DISCO, uso odontológico, 5/8 polegadas, para
polimento de resina fotopolimerizável,
composto de poliéster, oxido de alumínio e
resina. Embalagem: caixa com 100 unidades,
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante e data de fabricação. Cx (caixa)

3m

CX

100

R$ 49,00

R$ 4.900,00

70

DISCO, uso odontológico, 1/2 polegadas, para
polimento de resina fotopolimerizável,
composto de poliéster, oxido de alumínio e
resina. Embalagem: caixa com 50 unidades
sortidas, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e data de
fabricação. Cx (caixa)

FR

50

R$ 48,50

R$ 2.425,00

72

PASTA, uso odontológico, usado em prevenção BIODIN
de infecção do osso, após extração dentaria, AMICA
composta de própolis, iodofórmio, cera de
abelha e espessaste Embalagem: frasco com
10 g, com dados de identificação do produto,
marca do produto, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Fr
(frasco) alveolex

50

R$ 42,50

R$ 2.125,00

73

LAMINA de bisturi número 15, descartável,
estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com
corte afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100
unidades individuais, em papel laminado,
abertura em pétala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação,
prazo de validade e registro no Ministério da

SOLIDO UND
R
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Saúde. Un (unidade)

50

R$ 42,30

R$ 2.115,00

74

SOLIDO UND
LAMINA de bisturi número 11, descartável,
estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com R
corte afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi padrão. Embalagem individual, em papel
laminado, abertura em pétala. Na embalagem
deverá estar impresso dados de identificação,
tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Un (unidade)

50

R$ 15,00

R$ 750,00

75

SOLIDO UND
LAMINA, de bisturi, número 12, descartável,
estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com R
corte afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi padrão. Embalagem individual, em papel
laminado, abertura em pétala. Na embalagem
deverá estar impresso dados de identificação,
tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Un (unidade)

200

R$ 33,50

R$ 6.700,00

76

LUBRIFICANTE, mineral, baixa viscosidade,
em spray, para instrumentos de alta e baixa
rotação. Embalagem contendo 01 frasco com
lubrificante 200ml/143gr, 2 bicos lubrificadores
e 1 papel absorvente, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Un
(unidade)

FR

600

R$ 7,90

R$ 4.740,00

77

FLUOR, uso odontológico, tópico gel, sabores, FGM
morango, tutti fruti ou menta. Embalagem:
frasco com 200 ml, com dados de identificação
do produto, marcado fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Fr (frasco)

CX

20

R$ 35,00

R$ 700,00

79

GUTA PERCHA odontológica, primeira série, n. DENTS
15-40. Embalagem: caixa com 120 unidades PLY
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Cx
(caixa)
GUTA PERCHA odontológica, primeira série, n. DENTS
45-80. Embalagem: caixa com 120 unidades PLY
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Cx

CX

20

R$ 35,00

R$ 700,00

80

SSPLUS UND
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(caixa)

81

82

PONTA DE PAPEL, cone, uso odontológico, de MKLIFE
papel absorvente, n. 15-40 Embalagem: caixa
com 200 unidades dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Cx (caixa)

CX

40

R$ 29,00

R$ 1.160,00

MKLIFE

CX

40

R$ 29,00

R$ 1.160,00

PONTA DE PAPEL cone uso odontológico, de
papel absorvente, n. 45-80 Embalagem: caixa
200 unidades com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, dta de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Cx (caixa)

DENTPL UND
PONTA, de polimento enhance, uso
odontológico, em silicone, para polimento de Y
resina. Embalagem: disco com 07 unidades. Un
(unidade)

25

R$ 154,00 R$ 3.850,00

83

CX

50

R$ 26,00

R$ 1.300,00

84

MKLIFE
PONTA, de aspiração, cirúrgico, uso
endodôntico, com adaptador para terminal de
sugador com bico luer-lok, com cânulas de
aspiração sem bisel. Embalagem: caixa com 20
unidades, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Cx

CX

25

R$ 24,00

R$ 600,00

85

KIT SHOFU, uso odontológica, abrasiva, para DURA
WHITE
acabamento de restauração de resina
composta, uso em alta rotação. Embalagem:
caixa com 12 unidades, com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Cx (caixa)

100

R$ 69,00

R$ 6.900,00

87

PERIOP FR
CLOREXIDINA, Gluconato de clorhexidina
LAK
0,12%. Sem álcool. *Mecanismo de ação
específico e ativo contra bactérias grampositivas e gram-negativas. Clorhexidina
permanece nos substratos aniônicos e é
liberada gradualmente por até 8 horas.
Mecanismo de ação catiônica: a clorhexidina
adere fortemente aos substratos aniônicos.
Registro na Anvisa: MS249700074.Embalagem frasco com 2 litros com
bomba FR (frasco)
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88

89

SERINGA, de 05 ml, com agulha 25 x 7 mm, SR
com dispositivo de segurança, de uso único
descartável, estéril, atóxica, aterogênica, em
polipropileno, transparente, livre de látex,
graduada de 0,1 em 0,1 mm, numerada de 0,5
em 0,5 ml, embolo com pistão lubrificado e
ajustado ao cilindro, agulha siliconizada,
aterogênica, atraumática, cilíndrica, reta, oca,
com biseltrifacetado, rígido e centralizado sem
rebarbas e arestas, com protetor de agulha,
codificado em cores de acordo com a
NBR/ISSO10555-5. Canhão em polipropileno e
que permita encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado
ao canhão. Embalagem primaria acondicionada
individualmente de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do
produto ate o momento de sua utilização,
permitindo abertura e transferência com técnica
asséptica, estéril e aterogênica; a embalagem
primaria
deve
conter
informações
de
identificação e características do produto, tais
como: nome do fabricante, lote e data de
fabricação do produto, método de esterilização,
validade da esterilização; a embalagem
secundária deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Embalagens primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. Un
(unidade)

UND

400

R$ 0,77

R$ 308,00

SERINGA, de 10 ml, com agulha, dimensões SR
de 25 x 07mm, descartável, estéril, em
polipropileno,
transparente,
atóxica,
aterogênica, cilindro reto, siliconado, parede
uniforme, com escala de graduação em ml.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico
e filme termoplástico, abertura em pétala, com
dados de identificação, procedência e registro
no Ministério da Saúde. Un (unidade)

UND

400

R$ 0,45

R$ 180,00
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R$ 12,00

R$ 4.800,00

HEMOSTATICO uso odontológico, liquido. ULTRAD UND
Embalagem com 30 ml, com dados de ENT
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde. Un (unidade)

50

R$ 61,00

R$ 3.050,00

12

R$ 126,00 R$ 1.512,00

93

DESINFETANTE
QUATERNÁRIO
DE RIOQUI
AMÔNIO, A base de quaternário de amônio de MICA
5ª geração. Eficácia comprovada contra;
Salmonella
Choleraesuis,
Staphylococcus
aureus, e Pseudômonas aeruginosa e
H1N1/Influenza. Efeito residual de até 12 dias.
Biodegradável. Registro ANVISA: 3.1329.0357.
Embalagem: frasco de 05 litros

12

R$ 66,00

94

GLUTARALDEIDO, solução 20mg/ml, galão CINORD UND
5000 ml, a embalagem devera conter a
impressão "venda proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na ANVISA e
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e
Controle - CBPFC do fabricante conforme
resolução ANVISA nº 460/99. Em caso de
fabricante fora do MERCOSUL, apresentar
documento do pais de origem traduzido por
tradutor oficial. Un (unidade)
CX

100

R$ 112,00 R$ 11.200,00

95

FILME,
radiológico,
uso
odontológico, CARES
dimensões 3 x 4 cm, uso adulto. Embalagem: TREAM
caixa com 150 películas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Cx
(caixa)

CX

10

R$ 99,00

R$ 990,00

96

FILME,
radiológico,
uso
odontológico, CARES
pediátrico. Embalagem: caixa com 150 TREAM
películas, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Cx (caixa)
PAPEL, carbono dental, para uso odontológico, MAQUI
dimensões 25 x 110 mm, na cor preta, para RA
definir a mordida e a articulação. Apresentação:
bloco com 12 folhas. Bl (bloco)

BLOCO

100

R$ 7,00

R$ 700,00

98

90

92

FIO, dental, rolo com 500m. Embalagem com
dados do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. Un (unidade)

HILLO

UND

FR

R$ 792,00
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CX

50

R$ 104,00 R$ 5.200,00

106

ANESTÉSICO,
solução
injetável,
uso DFL
odontológico, lidocaína com epinefrina 2%
1:100.000. Embalagem: caixa com 50 tubetes
com 1,8ml cada. Registro na ANVISA. Cx
(caixa)

FR

300

R$ 8,50

R$ 2.550,00

110

ANESTÉSICO,
tópico,
indicado
como DFL
anestésico na mucosa oral previamente à
anestesia infiltrativa. BENZOCAÍNA (20%)
200mg. Número ANVISA: Tutti-fruti
–
1.0177.0027.002-7 ; Menta 1.0177.0027.003-5 ;
Pina Colada – 1.0177.0027.001-9.Embalagem
com 12 Fr (frasco)

UND

10

R$ 8,00

R$ 80,00

111

HIPOCLORITO, uso odontológico, de sódio, a ASFER
5%. Solução auxiliar de uso endodôntico que
atua como desinfetante e bactericida dos
canais
radiculares.
Embalagem:
Frasco
contendo 1 Litro, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data da
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Un

UND

300

R$ 8,50

R$ 2.550,00

112

HIPOCLORITO, uso odontológico, de sódio, a ASFER
2,5%. Solução auxiliar de uso endodôntico que
atua como desinfetante e bactericida dos
canais
radiculares.
Embalagem:
Frasco
contendo 1 Litro, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data da
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Un
ÓLEO DE LARANJA, É um óleo essencial, MAQUI
volátil, extraído da casca da laranja doce, com RA
odor agradável, para dissolução de guta.
Embalagem c/ 10ml. Fr (frasco)

FR

10

R$ 28,00

R$ 280,00

UND

50

R$ 39,00

R$ 1.950,00

CX

50

R$ 35,00

R$ 1.750,00

113

MKLIFE
114

115

EXTIRPA nervos,
unidades. Un

embalagem

com

10

LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo H, DENTS
em aço inox, comprimento 25 mm, n. 15-40. PLY
Embalagem: caixa com seis unidades, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
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ESTADO DA BAHIA
TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série n° 10 TDK
21mm, caixa com 06 unidades.

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

116

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série n° 06
21mm, caixa com 06 unidades.

117

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série n° 08
21mm, caixa com 06 unidades.

118

119

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série n° 15
21mm, caixa com 06 unidades.

120

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série 15-40
28mm, caixa com 06 unidades.

121

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série 45-80
28mm, caixa com 06 unidades.

122

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série 15-40
31mm, caixa com 06 unidades.

123

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série 45-80
31mm, caixa com 06 unidades.

124

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série n° 06
28mm, caixa com 06 unidades.

125

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série n° 08
28mm, caixa com 06 unidades.

126

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série n° 10
28mm, caixa com 06 unidades.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA
TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

TDK

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

LIMA, uso odontológico, tipo H 1ª série n° 15 TDK
28mm, caixa com 06 unidades.

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

129

LIMA, uso odontológico, tipo H 1ª série n° 20 TDK
28mm, caixa com 06 unidades.

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

130

DENTPL CX

20

R$ 135,00 R$ 2.700,00

127

LIMA, uso odontológico, tipo K 1ª série n° 15
28mm, caixa com 06 unidades.

128

LIMA, uso odontológico, tipo H 1ª série 15-45
28mm, caixa com 06 unidades.

131

ESPAÇADOR digital cônico ABCD, embalagem Y
com 04 unidades de 25mm.
CX

20

R$ 47,00

R$ 940,00

132

LIMA ROTATÒRIA, uso odontológico, para TDK
instrumento
rotatório,
com
finalidade
endodôntica Fabricada em liga NiTi MWIRE: Maior
flexibilidade,
resistência
e
eficiência de corte. Embalagem com 6
unidades sortidas 25mm.

UND

50

R$ 4,00

R$ 200,00

133

MANDRIL (baixa rotação) , Para adaptação de MICRO
discos e serras no contra ângulo, marca do DONT
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Un
(unidade)

20

R$ 84,00

R$ 1.680,00

135

BROCA, uso odontológico, lentulo. Embalagem DENTPL CX
com 04 unidades números 1,2,3ou4 de 25mm, Y
baixa rotação (BR).

143

BROCA, uso odontológico, esférica diamantada
n° 1011. Un (unidade)

144

BROCA, uso odontológico, esférica diamantada
n° 1012. Un (unidade)

FAVA

UND

80

R$ 3,99

R$ 319,20

FAVA

UND

80

R$ 3,99

R$ 319,20
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ESTADO DA BAHIA
FAVA

UND

80

R$ 3,99

R$ 319,20

FAVA

UND

100

R$ 3,99

R$ 399,00

FAVA

UND

100

R$ 3,99

R$ 399,00

FAVA

UND

200

R$ 3,99

R$ 798,00

FAVA

UND

100

R$ 3,99

R$ 399,00

FAVA

UND

50

R$ 3,99

R$ 199,50

BROCA, uso odontológico, esférica diamantada FAVA
n° 1016 Hl. Un (unidade)

UND

50

R$ 3,99

R$ 199,50

FAVA

UND

50

R$ 3,99

R$ 199,50

FAVA

UND

50

R$ 3,99

R$ 199,50

FAVA

UND

50

R$ 3,99

R$ 199,50

FAVA

UND

50

R$ 3,99

R$ 199,50

145

BROCA, uso odontológico, esférica diamantada
n° 1013. Un (unidade)

146

BROCA, uso odontológico, esférica diamantada
n° 1014. Un (unidade)

147

BROCA, uso odontológico, esférica diamantada
n° 1015. Un (unidade)

148

BROCA, uso odontológico, esférica diamantada
n° 1016. Un (unidade)

149

BROCA, uso odontológico, esférica diamantada
n° 1343. Un (unidade)

150

BROCA, uso odontológico, esférica diamantada
n° 1014 Hl. Un (unidade)

151

152

BROCA, uso odontológico, diamantada n°
1032. Un (unidade)

153

BROCA, uso odontológico, diamantada n°
1034. Un (unidade)

154

BROCA, uso odontológico, diamantada n°
1036. Un (unidade)

155

BROCA, uso odontológico, diamantada n°
1090. Un (unidade)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA
FAVA

UND

100

R$ 3,99

R$ 399,00

FAVA

UND

100

R$ 3,99

R$ 399,00

FAVA

UND

100

R$ 3,99

R$ 399,00

FAVA

UND

50

R$ 3,99

R$ 199,50

BROCA, uso odontológico, diamantada n° FAVA
1190. Un (unidade)

UND

20

R$ 3,99

R$ 79,80

160

BROCA, uso odontológico, diamantada n° FAVA
2067. Un (unidade)

UND

20

R$ 3,99

R$ 79,80

161

BROCA, uso odontológico, diamantada n° FAVA
3101. Un (unidade)

UND

20

R$ 3,99

R$ 79,80

162

FAVA

UND

20

R$ 3,99

R$ 79,80

BROCA, uso odontológico, diamantada n° FAVA
3195. Un (unidade)

UND

20

R$ 3,99

R$ 79,80

UND

10

R$ 5,00

R$ 50,00

UND

10

R$ 5,00

R$ 50,00

156

BROCA, uso odontológico, diamantada n°
1091. Un (unidade)

157

BROCA, uso odontológico, diamantada n°
1092. Un (unidade)

158

BROCA, uso odontológico, diamantada n°
1093. Un (unidade)

159

BROCA, uso odontológico, diamantada n°
1043. Un (unidade)

163

164

BROCA, uso odontológico, diamantada n°
3193. Un (unidade)

MICRO
165

BROCA, uso odontológico, Carbide n° 1557. DONT
Un (unidade)

166

BROCA, uso odontológico, Carbide n° 1558. DONT
Un (unidade)

MICRO
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MICRO

UND

10

R$ 5,00

R$ 50,00

UND

10

R$ 12,00

R$ 120,00

UND

80

R$ 12,00

R$ 960,00

BROCA,
uso
odontológico,
diamantada SOREN
SEN
acabamento grana ultra fina n° 3195FF

UND

100

R$ 12,00

R$ 1.200,00

SOREN

UND

100

R$ 12,00

R$ 1.200,00

UND

80

R$ 12,00

R$ 960,00

UND

80

R$ 12,00

R$ 960,00

UND

80

R$ 12,00

R$ 960,00

UND

10

R$ 114,00 R$ 1.140,00

BROCA, uso odontológico, Gates n°02 28mm. DENTS
PLY
Embalagem com 06 unidades.

UND

10

R$ 114,00 R$ 1.140,00

DENTS

UND

10

R$ 114,00 R$ 1.140,00

167

BROCA, uso odontológico, Carbide cirúrgica n° DONT
06. Un (unidade)

168

BROCA, uso odontológico, Carbide cirúrgica n° DONT
08. Un (unidade)

169

BROCA,
uso
odontológico,
diamantada SEN
acabamento grana ultra fina n° 3118FF

MICRO

SOREN

170

171

BROCA,
uso
odontológico,
diamantada SEN
acabamento grana ultra fina n° 3168FF

172

BROCA,
uso
odontológico,
diamantada SEN
acabamento grana ultra fina n° 3113FF

173

BROCA,
uso
odontológico,
diamantada SEN
acabamento grana ultra fina n° 2135FF

174

BROCA,
uso
odontológico,
diamantada SEN
acabamento grana ultra fina n° 1190FF

175

BROCA, uso odontológico, Gates n°01 28mm. PLY
Embalagem com 06 unidades.

SOREN

SOREN

SOREN

DENTS

176

177

BROCA, uso odontológico, Gates n°03 28mm. PLY
Embalagem com 06 unidades.
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CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

178

CONE, uso odontológico, de Guta Percha, MKLIFE
Medium (M). Caixa com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

CX

50

R$ 32,00

R$ 1.600,00

179

CONE, uso odontológico, de Guta Percha, Fine MKLIFE
Medium (FM). Caixa com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
DENTS

CX

10

R$ 90,00

R$ 900,00

180

GUTA PERCHA bastão, caixa com 40 bastões. PLY
Un
UND

25

R$ 7,40

R$ 185,00

182

PEDRA POMES, é um pó abrasivo extra fino ASFER
de cor acinzentada de baixa densidade e peso
muito utilizada na limpeza e polimento do
esmalte dentário ouro. Embalagem: contendo
01 pote de 100g.

UND

30

R$ 9,00

R$ 270,00

183

VASELINA, Vaselina Sólida é um produto RIOQUI
indicado
como
emoliente. MICA
Na odontologia, isola a resina acrílica de
tecidos bucais. Embalagem: pomada 30 gr. Un
(unidade)

10

R$ 72,00

R$ 720,00

184

FIO RETRATOR, é feito de 100% algodão ULTRAD UND
entrelaçado em milhares de laços minúsculos ENT
que formam longas cadeias entrelaçadas.
Permitem
um
posicionamento
fácil
e
permanecem fixados conforme desejado.
Fio 000 preto e roxo, fio 00 preto e amarelo, fio
0 roxo e branco, fio 1 azul e branco, fio 2 verde
e
branco
e
fio
3
vermelho
e
branco.Embalagem:frasco com 244cm
SELANTE, Selante resinoso fotopolimerizável FGM
de fóssulas e fissuras que auxilia na prevenção
da cárie em dentes posteriores. Embalagem
contendo:
01 seringa de Prevent com 2g;,05 ponteiras de
aplicação. Un

50

R$ 32,49

R$ 1.624,50

185

UND

Data de validade: 06/07/2021 a 06/07/2022
Alcobaça/BA, 06 de julho de 2021

___________________________________________________________________________________________

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66

Certificação Digital: JPCAJXZJ-IK3PNG3V-IZU2AEU2-4XV1KEGL
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br

Edição 1.424 | Ano 9
06 de julho de 2021
Página 35

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074-2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº PR22-2021

Subiram os autos do presente procedimento licitatório para minha deliberação quanto
Adjudicação e homologação do resultado do processo em epígrafe cujo objeto é a
Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação de serviços de
provedor de acesso à internet, tendo como habilitada e vencedora a empresa
PENINGA PROVEDORES & SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 19.788.894/0001-54, para o
lote único perfazendo o valor total ESTIMADO de R$ 228.240,00 (duzentos e vinte oito
mil, duzentos e quarenta reais), desta forma, após as devidas análises dos autos,
concluo que, consta fidelidade aos princípios norteadores traçados pelo Estatuto
Regulador, e ainda, tomando por base o “Parecer Técnico” da Controladoria Interna
deste município, que opinou pela legalidade do Processo Administrativo nº 074-2021 Pregão Presencial SRP nº PR22-2021. Assim, HOMOLOGO o processo em tela em
favor da empresa vencedora. Publique-se e Cumpra-se. Alcobaça/Bahia, 06 de julho
de 2021. Givaldo Muniz – Prefeito Municipal.
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122-2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº PR21-2021

Subiram os autos do presente procedimento licitatório para minha deliberação quanto
Adjudicação e homologação do resultado do processo em epígrafe cujo objeto é a
contratação de sociedade empresarial especializada para aquisição de medicamentos,
não elencados, a fim de atender as necessidades das Unidades de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde deste município e do CAPS (Centro de Apoio
Psicossocial), conforme termo de referência e demais condições editalicias, tendo
como habilitadas e vencedoras as empresas Drogaria Oliveira & Araujo Ltda, (grupo 1)
itens 3, 5, 6, 10, 13, 17, 20, 24, (grupo 2) itens 1, 2, 3, 6, 9, 11, 14, 18, 22, 25, 28, 31,
34, 38, 42, 45, 46, 49; Master – Distribuidora de Medicamentos Ltda, (grupo 1) itens 2,
9, 12, 15, 19, 23, (grupo 2) itens 5, 8, 12, 15, 17, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 37, 40, 43, 47,
50, 52, 53; Diethafarma Dist. De Prod. Farmacêuticos EIRELI, (grupo 1) itens 1, 4, 8,
11, 18, 21, 22, (grupo 2) itens 4, 7, 10, 13, 16, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 41, 44, 51;
Okey-med Dist. Med. Hosp. Odont. Imp. Exp. EIRELI, (grupo 1) itens 7,14,16, (grupo
2) itens 19, 48, desta forma, após as devidas análises dos autos, concluo que, consta
fidelidade aos princípios norteadores traçados pelo Estatuto Regulador, e ainda,
tomando por base o “Parecer Técnico” da Controladoria Interna deste município, que
opinou pela legalidade do Processo Administrativo nº 122-2021 - Pregão Presencial
SRP nº PR21-2021. Assim, HOMOLOGO o processo em tela em favor das empresas
vencedoras Drogaria Oliveira & Araujo Ltda, Master – Distribuidora de Medicamentos
Ltda, Diethafarma Dist. De Prod. Farmacêuticos EIRELI, Okey-med Dist. Med. Hosp.
Odont. Imp. Exp. EIRELI. Publique-se e Cumpra-se. Alcobaça/Bahia, 06 de julho de
2021. Givaldo Muniz – Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. DL26-2021
Pelo presente ato ratifico a HOMOLOGAÇÃO, acolhendo o parecer jurídico
para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, em favor da Sra. Maria
Antonia Santos Soares, inscrita no CPF n°. 392.682.505-78, tendo como objeto
locação de imóvel para funcionamento das atividades diárias do Centro de
Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) na sede deste
município, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Ação
Social, valor mensal de R$ 1.800,00/Mês (um mil e oitocentos reais). AlcobaçaBA, 01 de julho de 2021. Givaldo Muniz - Prefeito Municipal.
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