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- ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO -
          Ata de sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o Edital 0055-2015 do(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI.

NOME DO PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
EDITAL / PROCESSO:

DATA DE REALIZAÇÃO:

LOCAL: www.bll.org.br

0055-2015 / 752/2015

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS Iniciado em 02/09/2015 08:00 e finalizado em 15/09/2015 08:00
15 de Setembro de 2015 às 09:00

PREGOEIRO RESPONSÁVEL: CRISTIANI MARTINS DALECIO
OBJETO: Aquisição de Material Odontológico ( broca, espelho clinico, taça profilática, lidocaína, fio de

sutura, anestésico, verniz com fuor, entre outros), para atender o setor Odontológico da
Secretaria Municipal de Saúde.

          Aos 15 dias do mês de setembro de 2015, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos termos da convocação de aviso de
licitação, reuniram-se o pregoeiro(a) CRISTIANI MARTINS DALECIO do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI para proceder
a sessão pública de pregão eletrônico, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

Inicialmente, ficou registrado que as 08:00 horas do dia 02/09/15 teve início, por meio do sistema eletrônico, conforme consta no
edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. Foi(ram) resgistrado(s) o(s) recebimento(s) da(s) proposta(s)
inicial(is) de preços, por lote(s), do(s) seguinte(s)

LOTE: 000001 ADJUDICADO
Aquisição de Material Odontológico ( broca, espelho clinico, taça profilática, lidocaína, fio de sutura, anestésico, verniz com fuor, entre outros),
para atender o setor Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

ITENS Babador odontológico branco, com três camadas, pacote c/100 unidades Pct 6Óleo lubrificante para caneta odontológica, em spray p/ baixa
rotação Und 3Óleo lubrificante para caneta odontológica, em spray p/ alta rotação Und 3Broca n° 1093 f Und 3Broca n° 2200 Und 3Broca n° ca001
Und 3Broca n° 1010 Und 3Broca n° 1011 Und 3Broca n° 1012 Und 3Broca n° 3118 Und 3Broca n° 1035 Und 3Broca n°3195 f Und 3Broca n° ca005
Und 3Broca n° 1190 Und 3Broca n° 1032 Und 3Broca n° ca003 Und 3Broca n° 1112 f Und 3Broca n° 1046 Und 3Broca n° 1014 Und 3Broca n° 1016
Und 3Broca n° 1092 Und 3Broca n° 1045 Und 3Broca n° 1111f Und 3Broca n° 2135 f Und 3Espelho clinico odontológico n° 05 Und 15Cabo para
espelho clinico Und 10Taça profilática Und 50Escova de Robson Und 50Lixa de acabamento e polimento dental média fina com centro neutro, dorso
de poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina, caixa contendo 150 lixas com 4mm x 170mm Und 5Papel articular
carbonado - 1 09 04 0470 8 Und 20Tira de lixa para acabamento de amálgama - Cx 10Porta matriz de tofflemire infantil. Und 1Avental descartável
manga longa para a equipe odontológica. Und 100Fio de sutura odontológico seda 3.0 agulhado. Tam. 1,7cm circunferência ½ caixa com 24 unidades
Cx 3Fio de sutura odontológico nylon 5.0 agulhado. Tam. 1,7cm circunferência ½ caixa com 24 unidades. Cx 3Gazes picotadas 11 fios 7,5 x 7,5 c/ 8
dobras em pacote de 500 unidades. Pt 25Selante cicatrículas e fissuras 2g (pct com 05 unidades) Cx 05

UNIDADE QUANTIDADE PREÇOMARCA / MODELO
LOTE CONFORME FICHA TECNICA 1 2.742,00

CLASSIFICAÇÃO
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

MBR FERNANDES - ME 16.845.253/0001-04 14/09/15 23:43:54 8.080,00 15/09/15 09:57:36 2.742,00ME1

C.P.PINTO COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EM GERAL 16.917.181/0001-55 14/09/15 17:51:23 5.248,98 15/09/15 09:57:36 2.742,49ME2

JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 13.287.059/0001-54 13/09/15 22:21:55 2.824,00 15/09/15 09:27:19 2.795,00ME3

LOTE: 000002 ADJUDICADO
Aquisição de Material Odontológico ( broca, espelho clinico, taça profilática, lidocaína, fio de sutura, anestésico, verniz com fuor, entre outros),
para atender o setor Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

ITENSLidocaína 2% com vaso-constritor epinefrina 1:50.000 : anestésico injetável local, com cada ml contendo 20mg de cloridrato de lidocaína, 20
microgramas de epinefrina, em tubetes com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. Caixas com 50 tubetes. Cx 12Acido fosfórico 37% gel (seringa 2,5 ml )
pct c/ 03 unid. Pct 10Mepivacaina 2% com vaso-constritor nor-epinefrina 1:100.000 : anestésico injetável local, com cada ml contendo 20mg de
cloridrato de mepivacaina, 10 microgramas de nor-epinefrina, também conhecida como nor-adrenalina, isento de metilparabeno, envasado em
tubetes com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. Cx 6Fluoreto de sódio 1,23% gel neutro em frascos de 200 ml. Un
10Anestésico prilocaina 3% com felipressina com 50 tubetes de 1,8 ml. Cx 5 Ionômero de vidro para restauração pó. Und 06Ionômero de vidro para
restauração líquido seguindo i s o 9001 contendo 08 und Und 7Material restaurador provisório na cor marfim, de composição contendo óxido de
zinco, polimetacrilato de metila, embalagem de vidro contendo 38g Und 2Placa de vidro de 05 mm Und 2Esponja hemostática de colágeno
liofilizado, frasco c/40 unidades. Cx 3Hidróxido de cálcio para pasta em caixa com 13 g de base 11 g de catalisador e bloco de manipulação que
apresente bom escoamento no momento da inserção após a manipulação (similar a hidro c ou dycal). Cx 10Clorhexidina 2% - solução a 2% de
digluconato de clorhexidina para assepsia de preparos cavitários e de pequenos instrumentos de trabalho – frasco com 100 ml. Und 5

UNIDADE QUANTIDADE PREÇOMARCA / MODELO
LOTE DIVERSOS 1 2.262,00

CLASSIFICAÇÃO
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 13.287.059/0001-54 13/09/15 22:21:55 2.274,00 15/09/15 10:20:46 2.262,00ME1
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MBR FERNANDES - ME 16.845.253/0001-04 14/09/15 23:43:54 6.350,00 15/09/15 09:00:23 6.350,00ME2

LOTE: 000003 ADJUDICADO
Aquisição de Material Odontológico ( broca, espelho clinico, taça profilática, lidocaína, fio de sutura, anestésico, verniz com fuor, entre outros),
para atender o setor Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

ITENSEnvelope para esterilização em autoclave papel grau cirúrgico autoselante com indicador de esterilização. Tamanho 23x35. Caixa com 100. Cx
4Anestésico tópico em gel com sabor. Und 30Pasta profilática bisnaga com 90g Und 5Verniz com flúor, 5% de fluoreto de sódio, apresentando i so
9001. Und 2Compósito restaurador polimerizavel por luz e radiopaco com tamanho médio das partículas é de 0,6.M e composição: bis-gma, tegdma
e canforoquinona. Parte inorgânica: zircônia/sílica com 4,5% em peso (66% em volume), seringa contendo 4g, na cor a2. Und 5Compósito
restaurador polimerizavel por luz e radiopaco com tamanho médio das articulas é de 0,6.M e composição: bis-gma, tegdma e canforoquinona. Parte
inorgânica: zircônia/sílica com 4,5% em peso (66% em volume), seringa contendo 4g, na cor a3. Und 5Compósito restaurador polimerizavel por luz e
radiopaco com tamanho médio das partículas é de 0,6 ?M e composição: bis-gma, tegdma e canforoquinona. Parte inorgânica: zircônia/sílica com
4,5% em peso (66% em volume), seringa contendo 4g, na cor a3.5. Und 3Compósito restaurador polimerizavel por luz e radiopaco com tamanho
médio das partículas é de 0,6 ?M e composição: bis-gma, tegdma e canforoquinona. Parte inorgânica: zircônia/sílica com 4,5% em peso (66% em
volume), seringa contendo 4g, na cor a1. Und 2Compósito restaurador polimerizavel por luz e radiopaco com tamanho médio das partículas é de 0,6
?M e composição: bis-gma, tegdma e canforoquinona. Parte inorgânica: zircônia/sílica com 4,5% em peso (66% em volume), seringa contendo 4g, na
cor b2. Und 3Agente de união multi uso com flúor, fotopolimerizável, monocomponente, para esmalte e dentina, de composição: resinas
dimetocrilatos eslastomericos, penta (monofosfato de dipentaeritritol pentacrilato), fotoiniciadores, estabilizadores, hidrofluoreto de cetilamina,
acetona, em frasco plastico contendo 4 ml. Und 5

UNIDADE QUANTIDADE PREÇOMARCA / MODELO
LOTE DIVERSOS 1 1.680,00

CLASSIFICAÇÃO
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 13.287.059/0001-54 13/09/15 22:21:55 1.680,00 15/09/15 09:00:23 1.680,00ME1

MBR FERNANDES - ME 16.845.253/0001-04 14/09/15 23:43:54 5.200,00 15/09/15 10:17:46 4.715,00ME2

C.P.PINTO COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EM GERAL 16.917.181/0001-55 14/09/15 17:51:23 4.825,89 15/09/15 10:17:43 4.719,00ME3

          Todos os registros registrados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos dos
participantes, estão devidamente contidos no(s) relatório(s) descritivo(s) da(s) sessão(ões) individualizado(s) por lote(s), que é
(são) parte integrante da presente ata.
          Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos.

CRISTIANI MARTINS DALECIO


