
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 16/2020

Processo n. 650278/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGI-
COS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
/MT., Tendo FRACASSADO os itens 09, 12, 23, 42, 46, 53, 59, 62 e 63. O presente documento está disponível no site: www.varzegrande.mt.gov.br.
sagrando vencedoras as empresas:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 111/2020

Validade: 12(doze) meses.

EMPRESA DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ 21.504.525/0001-34

ITEM DESCRIÇÃO CÓD TCE UNID MARCA QTD V.
UNIT

V.TO-
TAL

1
Ácido fosfórico a 37% - Composição: Ácido Fosfórico, Digluconato de Clorhexidina, espessante,
Corante e Água Deionizada. Gel tixotrópico na cor azul que evita o seu escoamento para regiões
indesejáveis. Apresentação: Condicionador ácido de esmalte e dentina com ácido. Ortofosfórico a
37% e Digluconato de Clorhexidina a 2%. Embalagem com 3 seringa c/ 3 ml.

00034474 EMBAL MAQUIRA 200 3,40 680,00

13

Bicarbonato de sódio – uso odontológico - Composto por bicarbonato de sódio com alto grau de pu-
reza (99,6% no mínimo) e anidro silício, aroma natural, com granulação extrafina para utilização
exclusiva em aparelhos de ultrassom para uso odontológico. Agente fluidificante promovendo ja-
teamento amplo e contínuo sem entupimentos nos dutos. Embalagem constando nº do lote data
de fabricação e validade. Forma de apresentação: Pote com 250 gramas. Produto com registro
na ANVISA.

176400-4 UN MAQUIRA 35 13,60 476,00

20
Cartela plástica para 04 rx periapical. Cartela em plástico resistente e transparente para armazenar e ar-
quivar 04 películas de RX periapical. Dimensão aproximada (12 x 9 x 0,1) e peso aproximado a 3g. For-
ma de apresentação: Bloco com 50 folhas.

00034670 BL MAQUIRA 800 18,00 14.
400,00

38 Cone principal de guta percha 1ª serie 15/40, com 28 mm de comprimento, contando externamente cali-
bração, marca comercial, fabricante e validade. Forma de apresentação: Caixa com 120 unidades. 374601-1 CX

MICHEL
E KLY-
MUS

100 15,00 1.
500,00

39 Cone principal de guta percha 2ª serie 45/80, com 28 mm de comprimento, contando externamente cali-
bração, marca comercial, fabricante e validade. Forma de apresentação: Caixa com 120 unidades. 374605-4 CX

MICHEL
E KLY-
MUS

80 15,00 1.
200,00

69

Kit de Higiene Bucal para Adultos: Kit contendo: 1 escova dental adulto com cerdas de nylon com 4
fileiras de tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente,
cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saqui-
nho plástico; 01 creme dental com 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de
50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm, com fechamento atra-
vés de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da
instituição operante.

0001509 KITS MEDFIO 6.
000 3,15 18.

900,00

70

Kit de Higiene Bucal para Crianças Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 filei-
ras de tufos , contendo 28 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, ca-
bo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho
plástico); 01 creme dental com 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50
metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através
de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da insti-
tuição da operante.

0001708 KITS MEDFIO 4.
000 4,00 16.

000,00

76 Óxido de zinco pó - Alto teor de pureza com ph neutro tendendo para ligeira alcalinidade, contra-
ção mínima, efeito anódico e isolante. Forma de apresentação: Frasco com 50g. 00034613 FRS MAQUIRA 28 3,40 95,20

77
Papel grau cirúrgico rolo 20 cm x 100 m – (Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com
porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mí-
nima 60 g/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT. Forma de apresentação: Ro-
lo

00034614 RL HARBO
MEDICAL 70 75,00 5.

250,00

78

Papel grau cirúrgico rolo 50mm x 100mts - Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico,
com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura
mínima 60 g/m2 em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2/2010. Do ou-
tro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima
54 g/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganis-
mos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos , alta transparência
do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno.
Selagem multilínea tripla. Forma de apresentação: Em rolo, constando externamente dados de
identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade. Produto com registro na AN-
VISA.

0006304 RL HARBO
MEDICAL 20 21,35 427,00

81

Pasta diamantada para polimento de resinas compostas - Pasta de polimento para uso geral (porce-
lanas, metais, esmalte e todos os tipos de resinas). Possui em sua formulação carbowax, que
age como excipiente e lubrificante para o dispositivo de polimento, e diamante micronizado com
granulação variando de 2 a 4 mi. As facetas cortantes e a alta homogeneidade da granulação dos
cristais de diamante proporcionam polimento e brilho rápido e eficaz. Pode ser utilizados com fel-
tros, discos de polimento e ou outros dispositivos disponíveis para polimento. Forma de apresen-
tação: Seringa com 4gramas.

399383-3 SERG. MAQUIRA 20 14,50 290,00

95
Rolete de algodão nº 2 - Rolete dental nº 2 confeccionados com fibras 100% algodão hidrófilo, es-
pesso, macio e com ótimo poder de absorção. Forma de apresentação: Embalagens com 100
unidades cada. Produto com registro na ANVISA.

0006317 PCTE CREMER 1.
500 2,50 3.

750,00
VALOR TOTAL de 62.968,20 R$ (sessenta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte centavos)

Várzea Grande – MT, 21 de maio de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE:

Diógenes Marcondes

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADA:

DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI

CNPJ 21.504.525/0001-34
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112/2020

Validade: 12(doze) meses.

EMPRESA ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ 30.082.076/0001-74

ITEM DESCRIÇÃO CÓD TCE UNID MARCA QTD V.UNIT V.TO-
TAL

2

Adesivo dentinário com MDP – Adesivo monocomponente com MDP, fotopolimerizável con-
vencional de dois passos, primer e adesivo em um só frasco. Contém nanopartículas que
conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Elevado poder de resistência
adesiva. Solvente a base de etanol.* com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a
adesão mecânica presente no produto concede um potencial superior de adesão. Baixa inci-
dência de hipersensibilidade. Forma de apresentação: Frasco com 6 ml.Produto com registro
na ANVISA.

00034475 UN FGM 100 32,00 3.
200,00

3

Agulha gengival 30 G curta. Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma
parte plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A cânula, chamada
de parte metálica da agulha possui dois lados: um lado onde à parte metálica entra em con-
tato com o tubete de anestesia, e outra parte onde a ponta principal entra em contato com a
mucosa do paciente. Esta cânula tem seu diâmetro externo de 0,30mm e comprimento de 25
mm. A cânula possui a sua ponta principal, trifacetado, ou seja, esta cânula na sua parte
principal possui uma ponta com três biseis. A cânula possui uma lubrificação com silicone em
toda sua parte. As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que proporciona segu-
rança ao profissional. Além disso, estas cápsulas são embaladas em blister, onde constam
algumas informações técnicas como nome da empresa fabricante e endereço, comprimento
da agulha, responsável técnico pelo produto, com registro na ANVISA, tipo de esterilização,
lote, data de fabricação e data de validade. As agulhas têm que ser esterilizadas, para a pró-
pria segurança do paciente. Esta esterilização é feita através de óxido de etileno. Forma de
apresentação: Caixa c/ 100 agulhas. Padrão de qualidade similar à Injecta ou superior.

00034476 CX DFL 120 27,00 3.
240,00

4

Agulha gengival Longa 27G longa. Bisel trifacetado, esterilizada por óxido de etileno, é acondi-
cionada individualmente em cápsula hermeticamente fechada e lacrada com selo de segu-
rança, para garantir a utilização de um produto que atende às mais rígidas normas de segu-
rança. Fixação reforçada da cânula ao canhão, cânula parede fina com lubrificantes especi-
ais; cânula adequadamente flexível; 27G Longa: Esta cânula tem seu diâmetro externo de
0,40 mm e comprimento de 30 mm. As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o
que proporciona segurança ao profissional. Além disso, estas cápsulas são embaladas em
blister, onde constam algumas informações técnicas como: Nome da empresa fabricante e
endereço, comprimento da agulha, responsável técnico pelo produto, com registro na ANVI-
SA, tipo de esterilização, lote, data de fabricação e data de validade. Forma de apresenta-
ção: Caixa c/ 100 unidades. Padrão de qualidade similar à Injecta ou superior.

00034477 CX DFL 30 24,60 738,00

6
Alginato tipo I - para moldagem e impressão odontológica, presa rápida com liberação de
flúor, com aroma e sabor antinauseante, com diatomito, alginato de potássio, sulfato de cál-
cio, oxido de zinco, tetrassodico piro fosfato. Forma de apresentação: Pacote com 454 gra-
mas ou mais. Padrão de qualidade similar a Dentsply ou superior.

182747-2 PCTE DENTSPLY 05 30,60 153,00

8

Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína a 3% (30 mg/ml) sem vasoconstrictor – Forma far-
macêutica solução injetável.Na embalagem deverão constar algumas informações técnicas co-
mo: dados de identificação, responsável técnico pelo produto, procedência, data de fabrica-
ção, prazo de validade e registro na ANVISA. Acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml,
com êmbolo siliconizado. Forma de apresentação: Caixa com 50 tubetes.

0007151 CX DLA 50 85,83 4.
291,50

11

Anestésico cloridrato de mepivacaína a 2% com nor-epinefrina 1:100.000. Na embalagem deve-
rão constar algumas informações técnicas como: dados de identificação, responsável técnico
pelo produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro na ANVISA.
Acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, com êmbolo siliconizado. Forma de apresenta-
ção: Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada.

00034478 CX DLA 180 97,50 17.
550,00

14

Broca diamantada nº 1062 tronco cônica topo plano AR. Broca tronco cônica, topo plano, REF.
1062, material diamantada, para alta rotação/AR, haste em aço inoxidável, haste regular,
corte médio. Autoclavável. Registro na ANVISA, ISO 9001, NBR ISO 13485:2016. Padrão de
qualidade similar a Microdont, Fava ou superior. Forma de apresentação: Embalagem com 1
unidade.

38725-8 UN
3R/ MICRO-
DONT
MODELO
CHAMPION

200 1,25 250,00

15
Broca diamantada nº 1091 tronco cônica topo plano, AR. Broca tronco cônica, topo plano REF.
1091, material diamantada, para alta rotação, haste regular, corte médio. Autoclavável. Re-
gistro na ANVISA, ISO 9001, NBR ISO 13485:2016. Padrão de qualidade Microdont, Fava ou
similar. Forma de apresentação: Embalagem com 1 unidade.

17659-1 UN
3R/ MICRO-
DONT
MODELO
CHAMPION

150 1,25 187,50

16
Broca diamantada nº 1111 FF tipo chama, AR. Broca tipo chama REF. 1111, material diamanta-
da, para alta rotação/AR, haste em aço inoxidável, haste regular, corte fino. Autoclavável.
Registro na ANVISA, ISO 9001, NBR ISO 13485:2016. Padrão de qualidade similar a Micro-
dont, Fava ou superior. Forma de apresentação: Embalagem com 1 unidade.

00033914 UN
3R/ MICRO-
DONT
MODELO
CHAMPION

150 1,28 192,00

17
Broca diamantada nº 3203 cônica topo ogival, AR. Broca cônica topo ogival REF.3203, material
diamantada, para alta rotação/AR, haste em aço inoxidável, haste regular, corte médio. Auto-
clavável. Registro na ANVISA, ISO 9001, NBR ISO 13485:2016. Padrão de qualidade similar a
Microdont, Fava ou superior. Forma de apresentação:Embalagem com 1 unidade.

00034434 UN
3R/ MICRO-
DONT
MODELO
CHAMPION

300 1,28 384,00

18
Broca macspaden - Material de aço inoxidável que promove a termo plastificação da guta per-
cha no interior do canal. Instrumento acionado a motor; calibre 60 com marcador em cor
azul. Comprimento de 25 mm; autoclavável. Forma de apresentação: Caixa com 6 unidades.

421593-1 CX IMPLA 30 128,34 3.
850,20

21 Cera rosa/vermelha nº 7, para articulação e esculturas. Forma de apresentação: Embalagem
com 18 lamina/220g. 00014721 CX BLUE 05 10,50 52,50

22
Cera utilidade – para articulação em laminas de (13,6 x 6,9) cm aproximadamente.Cor verme-
lha, constando externamente marca identificação e procedência, recomendações para arma-
zenamento e validade. Forma de apresentação: Caixas com 5 lâminas / 225g.

371058-0 CX BLUE 05 11,10 55,50

27

Cimento ionômero de vidro autopolimerizável para técnica da ART. cor A3. Caixa com Pó e Líquido
- Cimento ionômero de vidro para técnica da ART. É um cimento de presa rápida, presa quí-
mica, possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessária a criação de re-
tenções. Indicado para ART, Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com fina-
lidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. Possui CE (Certificação Euro-
péia). Indicado para Restaurações de dentes decíduos, restaurações tipo classe III e V, repa-
ros de erosões em regiões cervicais não cariosas, para tratamento restaurador atraumático
(ART) e Cimentações Provisórias de coroas. Cor A3. Forma de apresentação: 1 frasco de ci-
mento em pó com 10g (ionômero de vidro micronizado ingredientes inativos: pigmentos (Óxi-
dos de Ferro), cargas (Sílica e Zircônia), fluoretos (Fluoreto de Potássio), 1 frasco de líquido
com 8ml (ácido poliacrílico e ácido tartárico ingredientes inativos: água deionizada, 1 dosador
de pó e 1 bloco de espatulação. Autopolimerizável (quimicamente ativado). Registro na AN-
VISA. Padrão de qualidade similar FGM ou superior.

11309-3 CX FGM 130 15,90 2.
067,00

28
Cimento óxido de zinco e eugenol tipo II - Composição reforçada à base de óxido de zinco e eu-
genol. Indicada para restaurações temporárias de longa espera, rapidez de manipulação e
suas propriedades sedativo alto vedamento marginal; presa rápida; alta resistência à com-

00034707 CX BIODINAMICA 30 15,20 456,00
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pressão; Forma de apresentação: Caixa contendo: - 01 frasco de pó com 38g; - 01 frasco de
líquido com 15ml.

29
Cone acessório de guta percha R4 (FM) - Cones à base de guta percha, óxido de zinco e coran-
te orgânico. Caixa com cones de guta percha com calibres e conicidades referente ao tama-
nho FM. Comprimento: 28 mm. Forma de apresentação: Caixa com 120 unidades. Produto
com registro na ANVISA.

158554-1 CX INJECTA/ME-
TA 50 15,19 759,50

30
Cone acessório de guta percha R5 (M) - Cones à base de guta percha, óxido de zinco e corante or-
gânico. Caixa com cones de guta percha com calibres e conicidades referente ao tamanho M; com-
primento: 28 mm; Forma de apresentação: Caixa com 120 unidades. Produto com registro na
ANVISA.

80418-5 CX INJECTA/ME-
TA 50 15,19 759,50

31
Cone acessório guta percha R7 (XF) 28 mm de comprimento, composto de guta percha, oxido de
zinco, corantes minerais. Extra fino (XF/FM), embalado em caixa com 120 pontas em média, cons-
tando externamente com marca comercial, procedência de fabricação e validade.
Forma de apresentação: Caixa com 120 unidades.

227958-4 CX INJECTA/ME-
TA 100 15,19 1.

519,00

32
Cone acessório guta percha R8 (FF), 28 mm de comprimento, composto de guta percha, oxido de
zinco, corantes minerais. Forma de apresentação: Embalado em caixa com 120 pontas em
media, constando externamente com marca comercial, procedência de fabricação e validade.

80413-4 CX INJECTA/ME-
TA 90 15,19 1.

367,10

34 Cone de papel absorvente calibre 25 – Rolados á mão, de 28 mm de comprimento. Forma de apre-
sentação: Caixa com 120 unidades. 00028824 CX INJECTA/ME-

TA 80 15,00 1.
200,00

35 Cone de papel absorvente calibre 30 - Rolados á mão, de 28 mm de comprimento. Forma de apre-
sentação: Caixa com 120 unidades 00028825 CX INJECTA/ME-

TA 80 15,00 1.
200,00

36 Cone de papel absorvente calibre 35 - Rolados á mão, de 28 mm de comprimento. Forma de apre-
sentação: Caixa com 120 unidades 00028826 CX INJECTA/ME-

TA 80 15,50 1.
240,00

37 Cone de papel absorvente calibre 40 - Rolados á mão, de 28 mm de comprimento. Forma de apre-
sentação: Caixa com 120 unidades 00034583 CX INJECTA/ME-

TA 40 15,00 600,00

40

Cunhas reflexivas sortidas - Composição: cloreto de polivinila não necessita de recortes. Con-
formação anatômica de forma a não lesar a papila gengival e que garante um bom travamen-
to. Apresentam-se em dois tamanhos diferentes. Apresentação: cunhas reflexivas sortidas.
Produto com Registro na ANVISA. Padrão de qualidade similar a TDV ou Superior. Forma de
apresentação: Caixa com 20 unidades.

18681-3 CX TDV 350 26,50 9.
275,00

41 Dessensibilizante dentinário em gel - Gel com nitrato de potássio, oxalato de potássio e fluoreto
de potássio. Forma de apresentação: Seringa com 2,5 ml gel e 10 agulhas aplicadoras. 00034515 UN FGM 12 10,20 122,40

43
Edta Trissódico – Em solução, composto por acido etilenodiaminotetracetico trissodico, promove
um efeito de quelação de íons cálcio da dentina, amolecendo-a e facilitando assim o preparo
dos condutos. Forma de apresentação: Frasco com 20 ml.

399385-0 FRS BIODINAMICA 20 3,39 67,80

45
Escova de aço para limpeza de brocas - Escova com cabo de plástico e cerdas metálicas para
limpeza de brocas odontológicas. Forma de apresentação: Embalada individualmente cons-
tando a marca, procedência e fabricação. (Unidade).

11346-8 UN IMPLA 50 4,27 213,50

47
Eucaliptol – Liquido para remoção de obturação endodontica,obtido a partir do óleo essencial
de eucalipto, incolor, de odor aromático, canforáceo. Imiscível em água. Indicado como sol-
vente de cones de guta percha. Embalado individualmente, contendo externamente marca
comercial procedência de fabricação. Forma de apresentação: Frasco com 10 ml.

42110-3 FRS MAQUIRA 12 6,20 74,40

48

Eugenol – Liquido amarelo claro. Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar, odor
de cravo, insolúvel na água, solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Embalado indivi-
dualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomen-
dações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. Forma de
apresentação: Frasco com 20 ml.

290908-1 FRS BIODINAMICA 28 9,54 267,12

49
Filme para radiografia oclusal 5x7 cm - Filme radiográfico oclusal, medindo aproximadamente
5x7 cm, – filme de velocidade rápida. Embalagem com identificação do produto, marca do fa-
bricante e prazo de validade. Produto com registro na ANVISA. Forma de apresentação: Cai-
xa com 25 unidades.

27382-1 CX CARESTREAM 04 214,50 858,00

54
Fita matriz de aço inox, para restaurações de amalgama em rolo de 5mm x 50 cm. Forma de
apresentação: Embalado individualmente, constando externamente marca comercial e proce-
dência de fabricação. (Unidade)

11326-3 UN IMPLA 100 1,25 125,00

55
Fita matriz de aço inox, para restaurações de amalgama em rolo de 7mm x 50 cm. . Forma de
apresentação: Embalado individualmente, constando externamente marca comercial e proce-
dência de fabricação. (Unidade)

11327-1 UN IMPLA 100 1,35 135,00

56
Flúor gel acidulado - Fluoreto de sódio em gel tópico a 1,23%. . Forma de apresentação: Fras-
co de 200 ml, providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo externamente
os dados de identificação, procedência e lote, validade e número de registro na ANVISA.

4833-0 FRS IMPLA 30 3,20 96,00

57
Flúor gel neutro - Fluoreto de sódio em gel tópico a 2%. . Forma de apresentação: Frasco de
200 ml, providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo externamente os da-
dos de identificação, procedência e lote, validade e número de registro na ANVISA.

375536-3 FRS IMPLA 20 3,50 70,00

60

Grampo para isolamento absoluto nº 201. Em aço inoxidável AISI 420, resistente a fratura e
corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza
e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento),
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1 (Versão corrigida 2:2010). Padrão
de qualidade Golgran ou similar. Produto com registro na ANVISA. Forma de apresentação:
Embalagem com uma unidade contendo dados de procedência e identificação.

182521-6 UN 6B 100 10,20 1.
020,00

61
Grau de borracha médio - Forma de apresentação: Cuba de borracha resistente e flexível com
capacidade de 250 ml que corresponde ao tamanho médio, utilizada para espatulação de
gesso e alginato. (unidade)

173188-2 PCTE IMPLA 04 4,50 18,00

64

Hidróxido de cálcio foto polimerizável- Indicado para capeamento pulpar, base e forramento. Foto
polimerizável e Radiopaco, Seringa com 2 g + 3 bicos aplicadores, cor de dentina. Composição:
Cálcio, Etileno Uretano Dimetacrilato, Carga Inorgânica, Sulfato de Bário, Foto ativador e Pigmen-
tos. Forma de apresentação: Embalado individualmente, constando externamente marca comerci-
al, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da
data de fabricação, produto com número de registro na ANVISA.

361053-5 UN BIODINAMICA 30 18,59 557,70

65 Hidróxido de cálcio PA - alto grau de pureza. Forma de apresentação: Frasco com 10 gramas. 185317-1 FRS MAQUIRA 20 3,80 76,00

68
Iodofórmio. Pó composto de pequenos cristais amarelos que evaporam na temperatura ambi-
ente, alto teor de iodo, acima de 90%. Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ati-
va a fagocitose de resíduos irritantes aos tecidos. Forma de apresentação: Frasco com 10
gramas de pó.

00033915 FRS BIODINAMICA 47 19,40 911,80

72
Líquido fixador para radiografia - Líquido incolor, solução pronta para uso. Embalagem frasco
constando externamente marca comercial, fabricante e validade. Com recomendações para
armazenamento - Forma de apresentação: Frasco c/ 475 ml. Produto isenta de registro na
ANVISA.

375215-1 FRS INDUSBELLO 130 11,20 1.
456,00

73
Líquido ionômero de vidro - Composto de ácido poliacrílico, Forma de apresentação: Frasco
de líquido com 8 grama. Líquido compatível com o pó de ionômero de vidro Maxxion R-
FGM.

00033510 FRS FGM 08 8,10 64,80
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74
Líquido Revelador para Radiografia – Líquido incolor solução pronta para uso. Embalagem
frasco constando externamente marca comercial, fabricante e validade. Com recomendações
para armazenamento. Forma de apresentação: Frasco c/ 475 ml. Produto isenta de registro
na ANVISA.

375222-4 FRS INDUSBELLO 130 10,50 1.
365,00

75

Óleo de baixa e alta rotação - Óleo mineral spray de baixa viscosidade 2 em 1: um único óleo
para baixa e alta rotação. Detém e previne a oxidação devido à umidade do ar. Lubrifica lim-
pa e protege as peças de mão odontológicas. Produto ecológico, não contém CFC e não
agride a camada de ozônio. Forma de apresentação: Frasco com 200 ml, Spray e conector
para lubrificação de alta rotação, baixa rotação e peça de mão.

75451-0 UN IMPLA 150 15,20 2.
280,00

79
Paramonoclorofenol canforado – Para tratamento endodontico, em frasco com 20 ml, embala-
do individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e
validade. Forma de apresentação: Frasco com 20ml.

291120-5 UN MAQUIRA 12 4,85 58,20

80

Pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado para uso endodôntico. O PMC
associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função de sua maior difusibilidade,
além de atenuar sua ação irritante. Forma de apresentação: Caixa contendo 02 tubetes, 01
com 2,7 de pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado e 01 tubete com
2,2 de glicerina. Na caixa deverá constar externamente a marca comercial e procedência de
fabricação.

49010-5 CX SSWHITE 20 45,20 904,00

87

Porta amálgama cilíndrico confeccionado em plástico ou nylon - Porta amálgama cilíndrico con-
feccionado em plástico ou nylon com aproximadamente 11 cm de comprimento e 2 mm de
embocadura, isento de rebarbas, com mola inoxidável, com volta a zero espontânea, resis-
tente aos processos de esterilização por calor úmido ou agentes químicos. Forma de apre-
sentação: Unidade. Apresentar catálogo com amostra do produto.

156979-1 UN MAQUIRA 50 9,46 473,00

88
Prendedor de babador tipo jacaré. Com especificações técnicas mínimas: com corrente metáli-
ca, produzido em aço inoxidável AISI 420, autoclavavel. Cor branca ou preta. Forma de apre-
sentação: Embalagem com 1 unidade, embalado individualmente. Apresentar uma amostra do
produto.

00023095 UN IMPLA 70 4,20 294,00

89
Régua endodôntica calibradora - Régua metálica em aço inox ou alumínio, com perfuração pa-
ra calibragem da ponta do cone de guta percha, realiza medição do comprimento de traba-
lho, autoclavável com dimensões aproximadas 85,6 x15 x 3 mm.

00023101 UN PRISMA 30 51,63 1.
548,90

90
Resina acrílica auto polimerizável (líquido) - Líquido de Resina acrílica auto polimerizável para
pequenos consertos na base de prótese dentária. Forma de apresentação: Frasco com 120
ml.

411518-0 FRS BLUE 06 22,14 132,84

91
Resina acrílica autopolimerizável cor rosa (pó) - Resina acrílica autopolimerizável para peque-
nos consertos na base de prótese dentária, apresentação pó cor rosa. Embalagem individu-
almente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Forma de
apresentação: Frasco com 220 gramas.

79250-0 FRS BLUE 06 49,91 299,46

92

Resina composta cor A3, tipo flow – A resina composta tipo Flow é compósito microhíbrido
com nanopartículas e fotopolimerizável. Indicado para restaurações indiretas permanentes:
Coroa total unitária sobre dente (aplicada a infraestrutura metálica ou não); Inlays e onlays;
facetas e pontes (somente aplicadas a infraestrutura metálica). Composição ativos: monôme-
ro BISGMA, BISEMA, TEGDMA, canforoquinona, co-iniciadores e silano. Composição inati-
vos: vidro de bário-alumino silicato e nanopartículas de dióxido de silício. Possui partículas
de carga inorgânica na faixa de 40nm a 5.0 microns com conteúdo total (em peso) variando
entre 72% a 82% ou 52% a 60% (em volume). Padrão de Qualidade Similar à FGM ou Superior.

00034686 SERG FGM 15 19,98 299,70

93

Resina foto cor P nanohíbrida - Resina fotopolimerizável na cor P microhíbrida com partículas
de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos, carga em zircônia e sí-
lica, resistente a fratura e compressão. Composição: cerâmica sinalizada tratada (80 a 90%
em peso), Bisfenol a diglicidil éter dimetacrilato (BisGMA), Dimetacrilato de trietilenoglicol
(TEGDMA) e 2 – Benzotriazolil – 4 – metilfenol. Fórmula não pegajosa, o que significa que o
material fica onde é inserido. Bisnaga com 4 gramas. Com certificação Européia (CE) e re-
gistro na ANVISA. Padrão de qualidade similar à Z 100 - 3M ou superior.

00034687 BG 3M 15 32,10 481,50

94

Resina foto cor UD microhíbrida. Resina fotopolimerizável na cor UD microhíbrida com partícu-
las de 0,6 micrômetros em média, tempo de polimerização de 40 segundos, carga em zircô-
nia e sílica, resistente a fratura e compressão. Composição: cerâmica silanizada tratada (80
a 90% em peso), Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BisGMA), Dimetacrilato de trietileno-
glicol (TEGDMA) e 2 - Benzotriazolil - 4 - metilfenol. Fórmula não pegajosa, o que significa
que o material ficaonde é inserido. Forma de apresentação: Bisnaga com 4g. Com Certifica-
ção Européia (CE) e registro na ANVISA. Padrão de qualidade similar à Z 100 - 3M ou superior.

00034688 BG 3M 12 32,10 385,20

96
Sugador cirúrgico - Ponta para sugador de plástico atóxico descartável. Sugador em resina
ABS/Polipropileno/PVC, para sangue, estéril e de uso único. Forma de apresentação: Emba-
lado individualmente em caixas com 20 unidades cada. Produto com registro na ANVISA.

119224-8 CX 2I 150 16,50 2.
475,00

97
Sugador de Saliva Descartável – Ponta para sugador de plástico, descartável, atóxico. Confec-
cionados com PVC atóxico e higiênico com reforço interno de metal em aço especial. Cons-
tando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Forma de apresentação:
Pacotes com 40 unidades coloridos.

135842-1 PCTE AG 1.
200 4,15 4.

980,00

98
Tricresol formalina - Associação medicamentosa, constituído por uma mistura de formaldeído,
ortocresóis, glicerina e álcool etílico 96°, solução intracanal. Forma de apresentação: Apre-
sentação Frasco c/ 10 ml. Constando externamente marca comercial e fabricante, com reco-
mendações para armazenamento.

375607-6 FRS BIODINAMICA 25 3,68 92,00

VALOR TOTAL de 76.789,62 R$ (setenta e seis mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

Várzea Grande – MT, 21 de maio de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE:

Diógenes Marcondes

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADA:

ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ 30.082.076/0001-74

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 113/2020

Validade: 12(doze) meses.
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EMPRESA ELISVANDIA MATOS DONINI – EIRELI
CNPJ 13.547.970/0001-53

ITEM DESCRIÇÃO CÓD TCE UNID MARCA QTD V.
UNIT

V.TO-
TAL

5
Agulha para irrigação endodôntica - Agulha fina tipo endo eze, metálica e arredondada com encaixe na
seringa tipo luer. Cânula de 27g x 25 mm de comprimento. A ponta da agulha deve apresentar ventila-
ção de um dos lados para irrigação lateral. Forma de apresentação: Caixa com 5 unidades. Produto
com registro na ANVISA.

00029157 CX MK LI-
FE 480 31,90 15.

312,00

VALOR TOTAL de15.312,00 R$ (quinze mil trezentos e doze reais)

Várzea Grande – MT, 21 de maio de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE:

Diógenes Marcondes

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADA:

ELISVANDIA MATOS DONINI – EIRELI

CNPJ 13.547.970/0001-53

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114/2020

Validade: 12(doze) meses.

EMPRESA DENTAL OESTE EIRELI – EPP
CNPJ 05.412.147/0001-02

ITEM DESCRIÇÃO CÓD TCE UNID MARCA QTD V.
UNIT

V.TO-
TAL

7

Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 - Anestésico a base de clo-
ridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000. Na embalagem deverão constar algumas in-
formações técnicas como: dados de identificação, responsável técnico pelo produto, procedên-
cia, data de fabricação, prazo de validade e registro na ANVISA. Forma de apresentação: Caixa
c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada.

261448-0 CX DFL/ ALPHA-
CAINE 100 69,39 6.

939,00

33 Cone de papel absorvente 2ª Série 45/80 - De 28 mm de comprimento, caixa com calibração, marca
comercial e fabricante. Forma de apresentação: Caixa com 120 unidades. 374634-8 CX

META/ IN-
JECTA PA-
PEL 2A SE-
RIE 28MM

20 13,69 273,80

51
Fio de sutura nylon 3.0 agulhado - Fio de sutura nylon 3.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de
nylon na forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encastoada em um fio de 45
cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da NBR 13904 da ABNT. Caixa c/ 24
unidades. Estéreis e embaladas individualmente. Produto com registro ANVISA.

00034729 CX TECHNEW/
NYLON 3.0 180 27,76 4.

996,80

52

Fio de sutura nylon 4.0 agulhado - Fio de sutura nylon 4.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de
nylon na forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encastoada em um fio de
45cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da nbr 13904 da ABNT. Estéreis e
embaladas individualmente. Forma de apresentação:Caixa com 24 unidades. Produto com regis-
tro ANVISA.

89688-8 CX TECHNEW/
NYLON 4.0 180 27,49 4.

948,20

66

Hidróxido de cálcio pasta- É uma pasta utilizada para procedimentos de apiceficação e como me-
dicamento de demora entre sessões em terapias endodônticas. Pasta de hidróxido de cálcio ra-
diopaca, que flui através da ponta NaviTip 29ga com elevado pH de 12,5. Forma de apresenta-
ção: Caixa com 1 Seringa de 1,2ml (1,76g) + 02 ponta NaviTip 29ga, produto com registro na
ANVISA.

00033506 CX
ULTRADENT/
ULTRACAL
XS

50 50,99 2.
549,50

71
Lençol de Borracha para Isolamento Absoluto - Lençol de borracha com Registro na ANVISA, pra-
zo de validade no mínimo 4 anos, com ISO 9001. Tamanho: cerca de 13.0 cm x 13.0 cm ou
13,5x13,5 cm, cor: azul. Aroma: tutti-frutti. Forma de apresentação: Caixa com 26 unidades em-
baladas individualmente. Padrão de qualidade similar à Madeitex ou superior.

376020-0 CX
MEDIN/ LEN-
ÇOL C/ 26
UNID

150 19,20 2.
880,00

85
Pino Intra canal de fibra de vidro (diâmetro 2) Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla coni-
cidade e radiopaco, diâmetro 2 . Composto de 5 pinos e broca DC. Forma de apresentação: Cai-
xa com 5 unidades. Padrão de qualidade similar à Angelus ou superior.

270349-1 CX ANGELUS/
EXACTO N.2 15 62,30 934,50

86
Pino Intra canal de fibra de vidro (diâmetro 3) Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla coni-
cidade e radiopaco, diâmetro 3 . Composto de 5 pinos e broca DC. Forma de apresentação: Cai-
xa com 5 unidades. Padrão de qualidade similar à Angelus ou superior.

00033490 CX ANGELUS/
EXACTO N.3 15 62,11 931,65

VALOR TOTAL de 24.453,45 R$ (vinte quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

Várzea Grande – MT, 21 de maio de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE:

Diógenes Marcondes

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADA:

EMPRESA DENTAL OESTE EIRELI – EPP

CNPJ 05.412.147/0001-02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 115/2020
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Validade: 12(doze) meses.

EMPRESA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ 71.505.564/0001-24

ITEM DESCRIÇÃO CÓD TCE UNID MARCA QTD V.UNIT V.TO-
TAL

10
Anestésico à base e benzocaína 20% para uso tópico, apresentado na forma de um gel de alta vis-
cosidade, hidrossolúvel e de baixa tensão superficial, proporcionando ação imediata e prolonga-
da devido ao seu total contato com os tecidos. Sabores: framboesa ou tutti frutti. Forma de apre-
sentação: Pote com 12 gramas. Produto com registro na ANVISA.

00034435 PT DFL/ BEN-
ZOTOP 180 5,04 907,20

19
Carbono em fita para oclusão ultrafina. Possui folha dupla face na cor azul e vermelho com cerca
de 100 micras de espessura. Resistente à tração e à umidade, produto com registro na ANVISA.
Forma de apresentação: Bloco com 12 folhas. Padrão de qualidade Angelus ou similar. Apresentar
(1) uma amostra do produto.

00034562 BL
ANGELUS/
CONTACTO
PAPER

250 2,40 600,00

24

Cimento de ionômero de vidro para forração com reforço de resina fotopolimerizável. Com liberação
contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina e material restaurador, possui a propri-
edade de flexibilizar-se ao absorver tensões provocadas pelo encolhimento da polimerização,
expansão térmica e contração de materiais. Forma de apresentação: Embalagem kit com 5g de
pó + 3,4ml (4 gr) de líquido + colher dosadora. Registro na ANVISA.

287269-2 KIT
SDI/ RIVA
LIGHT CU-
RE

100 95,00 9.
500,00

26
Cimento endodôntico a base de resina kit (pasta/pasta) - Cimento resinoso à base de MTA, biocom-
patível, alta radiopacidade, excelente escoamento, liberação de íons de cálcio, sistema pasta/
pasta, baixa solubilidade, expansão de presa adequado. Forma de apresentação: Kit com 1 pas-
ta base e 1 catalisador com bloco de espatulação. Produto com Registro na ANVISA.

00034636 KIT ANGELUS/
FILLAPEX 24 77,28 1.

854,72

50

Filme para radiografia periapical para adulto, medindo 3x4cm. Filme de velocidade rápida (E) para
redução da exposição à radiação pode ser processado manualmente, alto contraste, com uma
redução de exposição de até 60% em relação aos filmes de velocidade D. Forma de apresenta-
ção: Caixa com 150 películas, contendo externamente o n.º de lote, marca, data de fabricação,
prazo de validade e recomendações sobre armazenamento. Produto com Registro na ANVISA.
Padrão De Qualidade Similar à kulzer ou Superior.

28005-4 CX AGFA 200 123,00 24.
600,00

83

Pasta zinco-enólica para moldagem, Produto não irritante à mucosa oral, de presa rápida, reproduz
corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal, adere perfeitamente à moldeira e,
quando endurecida, não adere à mucosa oral ou às mãos do profissional. Forma de apresenta-
ção: Pasta base de 60g e pasta catalisadora de 60 g. Embalada em caixa, constando externa-
mente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Pro-
duto com Registro na ANVISA. Padrão de qualidade similar à Lysanda ou superior.

46299-3 CX
TECHNEW/
PASTA IM-
PRESSÃO

02 29,40 58,80

VALOR TOTAL de 37.520,72 R$ (trinta e sete mil quinhentos e vinte reais e setenta e dois centavos)

Várzea Grande – MT, 21 de maio de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE:

Diógenes Marcondes

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADA:

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ 71.505.564/0001-24

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2020

Validade: 12(doze) meses.

EMPRESA AMP HOSPITALAR EIRELI – ME
CNPJ 16.698.619/0001-51

ITEM DESCRIÇÃO CÓD TCE UNID MARCA QTD V.
UNIT

V.TO-
TAL

25

Cimento de ionômero de vidro para restauração com reforço de resina fotopolimerizável cor A2 - Com
liberação contínua de flúor, radiopaco e com alta adesão à dentina e esmalte e alta resistência à
compressão, livre de BPA. Produto com ISO 9917-2. Forma de apresentação: Kit contendo apro-
ximadamente 8g (7,2 ml) líquido, 15g de pó e 1 bloco de espatulação. Registro na ANVISA. Pa-
drão de qualidade similar à SDI ou superior.

00034635 KIT SDI 200 70,00 14.
000,00

44
Endo ice spray - Spray para teste de vitalidade dos dentes, Forma de apresentação: Frasco spray
com 200 ml, identificação constando externamente marca comercial e procedência de fabricação
e validade. Embalagem com 1 unidade.

312491-6 UN IODONTOSUL 12 17,85 214,20

58

Flúor verniz - a base de resina natural ou sintética com 5% de fluoreto de sódio ou 2,26% de íon
flúor, compatível com aplicação tópica de flúor, com acessórios conforme o fabricante, contando
externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamen-
to. Apresentação: kit contendo 01 frasco de 10 ml de verniz e 01 frasco de 10 ml de solvente. (
Unidade)

40833-6 UN FGM 10 16,00 160,00

82 Pasta profilática, veículo aquoso. Pasta com abrasivomicro granulado, com flúor, sabor tutti-frutti.
Forma de apresentação: Bisnaga com 90 gramas. 383672-0 BG ALLPLAN 80 3,74 299,20

84
Pino intra canal de vibra de vidro (diâmetro 1) Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla coni-
cidade e radiopaco, diâmetro 1 . Composto de 5 pinos e broca DC. Forma de apresentação: Cai-
xa com 5 unidades. Padrão de qualidade similar à Angelus ou superior.

397372-7 CX MAQUIRA 15 55,00 825,00

VALOR TOTAL de 15.498,40 R$ (quinze mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

Várzea Grande – MT, 21 de maio de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE:

Diógenes Marcondes

Secretário Municipal de Saúde
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CONTRATADA:

AMP HOSPITALAR EIRELI – ME

CNPJ 16.698.619/0001-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 117/2020

Validade: 12(doze) meses.

EMPRESA CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ 07.847.837/0001-10

ITEM DESCRIÇÃO CÓD TCE UNID MARCA QTD V.
UNIT

V.TO-
TAL

67

Hipoclorito de sódio a 2,5%. Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5% (soda clorada), altamente bac-
tericidas, ação química de solvência de tecidos, de poder anticéptico e de característica físico-
química de baixa tensão superficial. Acondicionado em embalagem apropriada, Rotulo com NR
do lote, data de fabricação/validade e procedência. Forma de apresentação: Frasco 1000 ml. Pa-
drão de qualidade similar à Rio Química, Asfer ou superior.

365982-8 FRS
PROLINK/ HI-
POCLORITO
DE SÓDIO A
2,5% 1000ML

48 5,45 261,60

VALOR TOTAL de 261,60 R$ (duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)

Várzea Grande – MT, 21 de maio de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE:

Diógenes Marcondes

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADA:

EMPRESA CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ 07.847.837/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE

PORTARIA N.º 157/2020

“Dispõe sobre averbação de Tempo de Contribuição, não concomitante,
em favor do Sr. Gilberto Campos Ramos da Rosa, servidora público efe-
tivo deste município.”

A Secretária Municipal de Administração de Vila Bela da Santíssima
Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que
lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar nesta Prefeitura para fins de Aposentadoria o período não
concomitante trabalhado pelo servidor Sr. GILBERTO CAMPOS RAMOS
DA ROSA, portador do RG n.º 01229D CREA/MT e do CPF n.º 142.838.
671-87, conforme Certidão de Tempo de Contribuição do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS n° 17022080.1.00003/20-0, perfazendo o to-
tal de 4699 (quatro mil seiscentos e noventa e nove) dias líquidos, ou seja,
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias.

Art.2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-
se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpre-se.

Vila Bela/MT, 27 de maio de 2020.

MARTA MEIRE DA COSTA LIMA Secretária Municipal de Administra-
ção

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 022/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIA-
DA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO PE-
RIÓDICA EM MAQUINAS DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA DA LINHA
JCB.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE – MT

Contratado: DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA - CNPJ: 33.086.529/
0001-29

Valor Global: R$ 18.891,18 (dezoito mil oitocentos e noventa e um reais
e dezoito centavos)

Data: 26 de maio de 2020.

Base Legal: Artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1.993.

ROSEMAR DA SILVA

PRESIDENTE C.P.L.

AVISO DO PREGÃO N. 029/2020 PMVB

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N. 029/2020 Regido pela Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto
Estadual n. 7.217/2006, Decreto Municipal n. 033/2013 e, subsidiariamen-
te, pela Lei 8.666/1993.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ALIMENTÍCIAS E CESTAS NATALI-
NAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E TRABALHO, DE ACORDO COM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
DO ANEXO I DO EDITAL.

CREDENCIAMENTO: 08h do dia 10/06/2020.

INICIO DA SESSÃO: 08h do dia 10/06/2020. Aquisição do Edital no site:
http://www.vilabeladasantissimatrindade.mt.gov.br/...

Solicitar pelo: Fone/fax: (65) 3259-1313 ou pelo- e-mail: pmvilabe-
la@yahoo.com.br.

Local: Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade – Situada
à Av. Dr. Mário Correia, Nº 205, Centro, CEP. 78.245-000. PREGOEIRO:
ALESSANDRO SANTANA DE SOUZA.

AVISO DO PREGÃO N. 030/2020 PMVB

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N. 030/2020 Regido pela Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto
Estadual n. 7.217/2006, Decreto Municipal n. 033/2013 e, subsidiariamen-
te, pela Lei 8.666/1993.
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