DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ
Terça-feira,10 de Novembro de 2015

Art. 1º)- Fica HOMOLOGADO, para todos os efeitos legais, o
Estágio Probatório da Servidora Municipal de Guaraí, Sra. THAMY HELENA
RODRIGUES DA SILVA D’AVILA, Fonoaudióloga.
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Art. 2º)- DETERMINA que a Diretoria Municipal de Recursos
Humanos, providencie os respectivos trâmites para que este Decreto surta
seus efeitos legais.
Art. 3º)- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a partir de 04 (quatro) de fevereiro de 2015,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 593/2015, DE 30 DE OUTUBRO DE 2015.
“Prorroga o Prazo para o Pagamento do IPTU com o
desconto de 50%, que especiﬁca e dá outras providências”.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de novembro do ano
de 2015.
FRANCISCO JÚLIO PEREIRA SOBRINHO
Prefeito Municipal

CONSIDERANDO os problemas ocorridos com o Banco de Dados
da Coletoria Municipal tornando impossível a emissão de boletos para
pagamento do IPTU, durante todo o mês de setembro de 2015, o que
causou muitos transtornos ao Contribuinte e gerou um déﬁcit muito grande
na Arrecadação Municipal;
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Guaraí, Estado do
Tocantins, APROVOU e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

Antonio Martins Pereira
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças
DECRETO Nº 844/2015, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015.
“Designa os Membros da Comissão de Estudo do Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Guaraí –
GUARAIPREV, que especíﬁca e dá outras providências”.

Art. 1º)- Fica prorrogado até o dia 30 (trinta) de novembro de 2015,
o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, com o desconto
de 50% (cinquenta por cento).
Art. 2º)- As demais datas dos pagamentos e parcelamentos
previstas na Lei Municipal nº 537/2014, permanecerão inalteradas.
Art. 3º)- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a partir de 30 (trinta) de setembro de 2015,
revogadas as disposições ao contrário.
PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos 30(trinta) dias do mês
de outubro do ano de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, considerando a
necessidade estudar o Regime Próprio de Previdência Social do Município
de Guaraí – GUARAÍPREV, que será implantado para os Servidores Públicos
Municipais de Guaraí;
D

E

C

R

E

T

A:

Art. 1º)- Ficam DESIGNADOS os membros que comporão a
COMISSÃO DE ESTUDO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAÍ – GUARAIPREV, conforme nominata
e representatividade abaixo:

FRANCISCO JÚLIO PEREIRA SOBRINHO
Prefeito Municipal
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DO QUADRO GERAL:
DECRETO Nº 843/2015, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015.
Maria Aparecida dos Santos Sobrinho;
“Homologa Estágio Probatório de Servidora, que especiﬁca
e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais e constitucionais e tendo em vista a
necessidade de homologar o estágio probatório da servidora informada
abaixo, por já ter concluído 03 (três) anos de sua posse no cargo público via
concurso, conforme determina o art. 20, §1º, da Lei Municipal nº 006/2000
e o Parecer da Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho dos
Servidores, nomeada pelo Decreto nº 324/2014, de 21 de fevereiro de 2014;
D

E

C

R

E

T

A:

Hilzamar Fernandes Carvalho;
Fabrício Rodrigues de Sousa.
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SAÚDE:
Lucilene Pinheiro e Silva Evangelista;
Elizabeth da Silva Martins Arantes.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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REPRESENTANTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO:
Crisalba Guimarães Ferreira da Silva;
Sulamita Rodrigues Segundo.
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Modalidade: Pregão presencial 017/2015
Objeto: Aquisição de Material Odontológico e Material Permanente para
atender os Consultórios Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde
de Guaraí-TO e do CEO, a serem entregues parceladamente conforme as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.
Vigência da Ata: 16/10/2016
Valor:

REPRESENTANTE DO FISCO MUNICIPAL:
MATERIAL ODOTOLOGICO

LOTE I

Wilson Ricardo da Silveira.
REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL:
Cláudio Alencar Leão;
Antônio Donizeth de Medeiros.
REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS NO ESTADO DO TOCANTINS - SISEPE:
Cleiton Lima Pinheiro;
Rorilândio Nunes dos Santos.
Parágrafo Único: Os Membros desta Comissão não serão
remunerados, sob espécie alguma e terão caráter deliberativo, consultivo,
normativo e ﬁscalizador, garantindo assim, o princípio da autonomia.
Art. 2º)- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Qnt.

Und.

12

50

UND

Resina Tetric N-Ceram nano-híbrido, a4

35,96

3M

13

50

UND

Resina Tetric N-Ceram nano-híbrido, d3

35,96

FGM

14

50

UND

Resina Filtek Z100 4g espe, b1 –

36,90

FGM

15

50

UND

Resina Filtek Z250 4g espe, b3–

64,14

3M

16

50

UND

Resina Filtek Z250 4g espe, ud–

64,14

3M

17

50

UND

Resina Filtek Z250 4g espe, incisal–

64,14

3M

18

50

UND

Resina Filtek Z250 4g espe, a4–

64,14

3M

19

50

UND

Resina Tetric N-Ceram nano-híbrido, a3

35,96

FGM

20

50

UND

Resina Tetric N-Ceram nano-híbrido, a1

35,96

FGM

21

50

UND

Resina Tetric N-Ceram nano-híbrido, a2

35,96

FGM

22

50

UND

Resina Tetric N-Ceram nano-híbrido, b2

35,96

FGM

23

50

UND

Resina Tetric N-Ceram nano-híbrido, T

35,96

FGM

24

50

UND

Resina Tetric N-Ceram nano-híbrido, c2

35,96

FGM

Escova dental, adulto, com cerdas nylon extra
macia, modelo anatomico, funcionamento manual,
embalagem apropriada que garanta a integridade
doproduto, e suas condicoes deverao estar
de acordo com a portaria 1480/90 e 97/96 do
ministerio da saúde

1,08

ORAL
DENTMIL

0,90

ORAL
DENTMIL

32

33

4.000

3.000

UND

UND

DISCRIMINAÇÃO

Valor
licitado

Item

Escova dental Infantil

MARCA

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de novembro do ano

37

150

FRSC

Clorexidina digluconato, dosagem 2%, aplicação
para cavidade

11,85

MAQUIRA

de 2015.

38

100

UND

Gel dental de clorexidina à 0,2%

25,00

REYMER

Bobina papel grau cirúrgico e ﬁlme ; indicados para
esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de
etileno; permeável ao vapor e ao ar, impermeável
a microorganismo, resistentes ao calor, livres
de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos;
dimensões: bobina 12 cm x 100m

45,50

PACK SG

Resina tetric n-ﬂow, a2
não serão aceitas de forma substitutiva resinas
com características diferentes da resina de
referência citada para este item

50,49

NOVA DFR

Resina tetric n-ﬂow, a3
não serão aceitas de forma substitutiva resinas
com características diferentes da resina de
referência citada para este item

50,49

NOVA DFR

Kit cimento vitremer
kit cimento ionômero de vidro para restaurações
e construções de núcleo. com nanotecnologia:
contém partícula de carga de 5nm que
proporciona uma excelente adesão à dentina
e ao esmalte;adesivo com 10% de peso em
carga;devido ao pequeno tamanho da carga, não
é necessário agitar o frasco antes do usoexclusiva
tampa “ﬂip top”: evita desperdício e pode ser
manuseada apenas com uma mão.
tripla presa: fotopolimerizável, autopolimerizável
e reação ácido-base do ionômero de vidro.
polimerização garantida em qualquer
situação clínica, mesmo com ausência de luz;
aplicação em único incremento: rapidez, ideal
para odontopediatra;
não serão aceitos de forma substitutiva cimento
com características diferentes do termo de
referência citado para este item

500,00

3M

Kit cimento vitrebond
kit cimento ionômero de vidro fotopolimerizável
para base e forramento.
base/forramento sob todos os tipos de restaurações:
compósito,amálgama, cerâmica e metal. pode
sofrer condicionamento ácido fosfórico antes de
aplicar o sistema adesivo em
restaurações de resina. liberação inicial e
contínua de flúor: redução de cárie e
restaurações mais duráveis.
não serão aceitos de forma substitutiva cimento
com características diferentes do termo de
referência citado para este item

578,00

3M

FRANCISCO JÚLIO PEREIRA SOBRINHO
Prefeito Municipal

40

100

ROLO

Antonio Martins Pereira
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças
47

100

UND

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário: Emival Nunes da Fonseca
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - ATA 030/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO, através do gestor faz saber a
quem interessar que conforme informação abaixo relacionada foi ﬁrmado
a presente Ata de Registro de preços.
Ata: 030/2015
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.
Contratada: Profarm-Comércio de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda.

48

49

100

50

UND

KIT

DIÁRIO OFICIAL
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Valdirene Dora da Silva
Chefe do Diário Oﬁcial de Guaraí

50

50

KIT

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

Terça-feira, 10 de Novembro de 2015

52

53

54
55

56

64

67

50

100

50
500

1.000

100

50

KIT

UND

PCTE
UND

UND

KIT

ENV

Kit cimento de ionômero de vidro, tipo resinoso,
ativação fotopolimerizável, apresentação conjunto
completo
não serão aceitos de forma substitutiva cimento
com características diferentes do termo de
referência citado para este item
Verniz duraphat. ingredientes: colofônia, álcool
etílico, goma-laca, mástica, sacarina, aroma, cera
branca de abelha. armazenar em temperatura
ambiente entre 20-25º.1ml contém 50mg de
ﬂuoreto de sódio. verniz de aplicação rápida de
22.600 ppm de ﬂuoreto de sódio 5%.
não serão aceitos de forma substitutiva verniz com
características diferentes do termo de referência
citado para este item
Elástico ortodôntico, material elastômero, tipo
separador, diâmetro 5/32 pol - pacote
Tubo de ensaio, em vidro,boro silicato, com borda
reforcada, com paredes uniforme, com orla, termo
resistente, 16mm mais ou menos 0,2mm, com
fundo redondo, 15mm x 100mm, sem tampa,
acondicionado em embalagem apropriada para o
produto e que garantasua integridade

74
76

77

Qnt.
30
5

5

68,07
22,55

0,80

84,70

DENTSPLY

DISCRIMINAÇÃO

UND

Broqueiro de alumínio 60 furos misto para brocas
de baixa e alta rotação diversas cores

34,89

Marca
MAQUIRA

ABC

80

15

UND

Macromodelo para instrução de higiene bucal
transparente

241,65

RGO

10

UND

KIT

96

10

UND

97

50

UND

241,65

RGO

Macromodelo de progressão da doença
periodontal

241,65

RGO

Micro motor 500 sentido de rotação ajustável
spray interno pressão de entrada 2,2 bar/ 32
libras/pol 5.000 a 20.000 rpm
esterelizável por mais de 1.000 ciclos em
autoclave sem risco de danos.baixo nível de
ruído encaixe borden para acionamento das
peças acoplamento borden (2 furos) *garantia
de 1 ano tipo: kavo, dabi ou gnatus.
obs: não serão aceitos equipamentos de outras
marcas ou não compatíveis com o termo de
referência por não se adaptarem perfeitamente
aos contra-ângulos que o município possui.

1281,00

KAVO

Avental, material pvc- cloreto de polivinila, tipo
impermeável, cor branca, comprimento 100 cm,
largura 60 cm, características adicionais tiras
de amarrarﬁxas

11,88

PROTDESC

Emival Nunes da Fonseca
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

DESCAR PACK

11,75

87

12

Guaraí, Estado do Tocantins, aos seis dias do mês de novembro
do ano de dois mil e quinze.

26,00

UND

95

ONDONGIC

Tesoura íris reta delicada: tamanho 10cm

100

KIT

SDI

Macro modelo de evolução da cárie,
demonstrando os estágios da cárie, dente
hígido, cárie de esmalte (cárie inicial), cárie de
dentina e cárie profunda com exposição pulpar.
medidas aproximadas de 20 x 09 x 08 cm. dentes
bi-partidos, confeccionados em resina rígida

269,00

UND

85

12

CRISTOFOLI

KONNEN

30

UND

94

679,99
1.211,34

Ultrasom Odontológico

32,15

79

100

UND

Avental de chumbo, uso paciente, para proteção
de raio-x, 85x60 cm e 0,25mm chumbo

UND

84

10

Amalgamador ultramat amalgamador para
cápsulas pré dosadas para todos os tipos de
materiais odontológicos encapsulados.trituração
exata e consistente extremamente silencioso
e com baixa vibração. frequência mínima de
4550 oscilações por minuto, tampa de proteção
e dispositivo que interrompe movimento em
caso de abertura da tampa, alimentação
bivolt, 50/60 hz, garantia de minima de 1 ano,
assistência técnica permanente, peças de
reposição por 5 anos, manual de operação
e manutenção, embalagem que garanta a
integridade do produto, o produto devera
obedecer a legislação atual vigente.dimensões:
largura profundidade altura 217mm 173mm
180mm 8 1/2“ 6 3/4” 7 1/8” peso: 2.43kg

Lamparina uso odontológico, material
aço inoxidável, tipo combustível álcool,
características adicionais com tampa, tamanho
grande

20

UND

91

LOTE II

78

10

UND

MORELLI

Suporte, material metal, aplicação coletor de
perfurocortante, características adicionais: para
coletor de 3 litros da descarpack

83

8

PRECISION

Cimento temp-bond ne. cimento temporário sem
eugenol com 1 tubo de pasta base 50g , 1 tubo
de pasta aceleradora 15g e 1 bloco de misturas

Und.

UND

MORELLI

DESTC
ARPACK

Valor
Licitado

UND

90

DENTSPLY

2,28

Elástico ortodôntico, material elastômero, tipo
separador, diâmetro 3/16 pol, pacote.
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NOVA DFR

Coletor material pérfuro-cortante, material
papelão, capacidade total 3L, acessórios alças
rígidas e tampa, componentes adicionais
revestimento interno em polietileno alta densidad
e, tipo uso descartável

PERMANETE
Item

196,56

03

Caneta alta rotação century 103 c alta rotação,
material corpo em titânio, material rolamento
cerâmica, velocidade máxima velocidade
máxima maior 400.000 rpm, refrigeração
3 ou mais furos, troca de brocas botão de
pressão(pb), tipo conexão conexão 4 furos, tipo
cabeça cabeça padrão, característica adicional
modelo óptico
tipo: kavo, dabi ou gnatus obs: não serão aceitos
equipamentos com características diferentes do
termo de referência.

1447,10

KAVO

Bandeja, material aço inoxidável, tipo superfície
lisa, comprimento 22 cm, largura 12 cm

12,00

AÇONOX

Bandeja odontológica, material bandeja aço
inoxidável, comprimento bandeja 22 cm,
largura bandeja 15 cm, altura bandeja 0,90 cm,
características adicionais sem separação

14,84

AÇONOX

Contra ângulo 500
recomendado para micromotor elétrico kavo.*
spray interno triplo. * possui giro livre de 360º.
fabricado em aço inoxidável. * rotação máxima
de acionamento 40.000 rpm, rotação máxima
na ponta da broca 200.000 rpm. * sistema
troca-broca: press button. * esterilizáveis
a 135º c. * sistema intra: acoplamento em
micromotor elétrico e pneumático. * ﬁltro de água:
incorporado ao instrumento. * para uso com
brocas de alta rotação de diâmetro de 1,6mm. *
melhor desempenho com micromotor elétrico. *
garantia: 12 meses.
tipo: kavo, dabi ou gnatus.. obs: não serão
aceitos equipamentos de outras marcas ou não
compatíveis com o termo de referência por não
se adaptarem perfeitamente aos micromotores
que o município possui.

Data da Assinatura: 16/10/2015
Consignatórios: Emival Nunes da Fonseca
Leonardo Souza Cruz

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - ATA 031/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO, através do gestor faz saber a
quem interessar que conforme informação abaixo relacionada foi ﬁrmado
a presente Ata de Registro de preços.
Ata: 031/2015
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.
Contratada: Polyphama Distribuidora Médico Hospitalar Ltda
Modalidade: Pregão presencial 017/2015
Objeto: Aquisição de Material Odontológico e Material Permanente para
atender os Consultórios Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde
de Guaraí-TO e do CEO, a serem entregues parceladamente conforme as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.
Vigência da Ata: 16/10/2016
Valor:
MATERIAL ODONTOLOGICO

1.009,10

KAVO

LOTE

I

Item

Qnt.

Und.

DISCRIMINAÇÃO

Marca

R$: Unid.

01

40

UND

Sistema Adesivo Single Bond Universal – com 5 ml.
Sistema adesivo dentinário que apresenta vms
technology, adesão universal em superfície úmida ou
seca. frasco na cor preta com tampa com mecanismo
de trava, que não se desprende do frasco quando
aberto, contendo 5ml sitema adesivo single bond
universal.

119,15

3M

25

100

CX

Anestésico injetável com vasoconstritor - articaína 4%
c/ epinefrina -1.100.000. tubete de vidro, c/50 unid.

80,00

DFL

26

500

CX

Anestésico odontológico Alphacaine, cloridrato de
lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000, tubete de
vidro, blister com 50 unid, 1,8ml cada.

57,27

DFL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

Terça-feira, 10 de Novembro de 2015

800

UND

Anestésico gel composto por 20% de benzocaína.
apresentação: (sabores: piña colada, tutti-frutti e
menta).

5,22

DFL

28

800

UND

Escova de robson, tipo ponta plana, uso contra-ângulo,
cor branca

1,09

PREVEN

29

100

KIT

Kit hidróxido de cálcio fotopolimerizável

27,13

BIODINAMICA

30

500

CX

Fio de sutura, material nylon monoﬁlamento, tipo ﬁo
4-0, cor preto, comprimento 45 cm, características
adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante,
comprimento agulha 2,5 cm, esterilidade estéril

27,90

TECHNEW

200

UND

35

200

UND

36

39

41

42

43

150

100

100

300

300

CX

ROLO

ROLO

ROLO

ROLO

Broca alta rotação, 1557 material carbide, formato
cilíndrica, característica adicional topo arredondado,
tipo haste haste regular, tipo corte picotada, numeração
americana 1 ref. 1557

6,98

MK

Broca diamantada esférica nº 1015

1,55

FAVA

Cotonete - haste de prolipropileno, flexível, com
ranhuras, com pontas de 100% algodão (cotonete).
fornecimento: caixa com 75 unidades

1,66

MPC

Bobina papel grau cirúrgico e ﬁlme; indicados para
esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de
etileno; permeável ao vapor e ao ar, impermeável
a microorganismo, resistentes ao calor, livres de
nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; dimensões:
bobina 10 cm x 100m

42,63

63,53

Bobina papel grau cirúrgico e ﬁlme ; indicados para
esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de
etileno; permeável ao vapor e ao ar, impermeável
a microorganismo, resistentes ao calor, livres de
nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; dimensões:
bobina 20 cm x 100m

84,09

HOSPFLEX

HOSPFLEX

19,40

TECHNEW

CX

46

1.000

UND

Condicionador Dental

1,40

BIODINAMICA

60

500

ROLO

Papel ﬁlme, material pvc- comprimento 300 m, largura
29 cm, apresentação rolo

12,25

HB

KIT

28,00

200

KIT

58,92

DENTSCARE

69

30

UND

Formocresol 10ml

4,84

BIODINAMICA

IRM – cimento reforçado à base de óxido de zinco
e eugenol.
permite a confecção de restaurações temporárias de
longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal
por até dois anos. 1 frasco de pó com 38g; 1 frasco
de líquido com 15ml.
tipo: dentsply. obs: não serão aceitos materiais com
durabilidade menor do que 2 anos registrado na bula
do mesmo.

42,78

DENTSPLY

72

150

KIT

KIT

Kit cimento interim. tipo temporário, composição
eugenol, aspecto físico pó + líquido

PERMANETE
Item

75

Qnt.

50

21,55

DISCRIMINAÇÃO

UND

Cuba uso odontológico, material aço inox, formato
redondo, profundidade 4 cm, diâmetro 8 cm, aplicação
bordas arredondadas, espessura 1 mm

UND

Valor
Licitado

11,63

PCTE

59

500

UND

61

500

MILH

63

70

500

MILH

500

MILH

200

UND

Qnt.

Und.

81

15

UND

88

5

UND

92

15

UND

MARCA

AÇONOX

Data da Assinatura: 16/10/2015
Consignatórios: Emival Nunes da Fonseca
José Pereira dos Santos
Guaraí, Estado do Tocantins, aos seis dias do mês de novembro
do ano de dois mil e quinze.

R$
Unid.

MARCA

22,00

LABOR

Pulverizador manual em polipropileno, com
capacidade para 01 litro.

13,00

BRALIMPIA

Babador odontológico impermeável descartável,
tamanho 30x40 ou 33x47.100 UNID

10,00

SS PLUS

Higienizador, em gel, neutro, composto de álcool
etilico 70%, contendo hidratante para pele, indicado
para acao bactericida e antisseptico para as maos,
acondicionado em frasco plastico, c/ valvula tipo
pump c/ bico dosador e c/ dispositivo anti-entupimento
e vazamento, produto sujeito veriﬁcacao no ato da
entrega

9,68

REYMER

Saco plástico transparente tipo para ensacar talheres
ou geladinha, comprimento 23 cm, largura 04 cm,
espessura 03 mm

4,50

ARRUTA
PLASTIC

Saco plástico, cor branca, tipo aplicação
acondicionamento de sanduíche, altura 12 cm,
largura 15 cm

9,30

ARRUTA
PLASTIC

Saco polietileno - saco plástico 10x15cm, gramatura
0,1, transparente, pacote com 1000 unidades.

16,99

ZTP

Selante com ionômero de vidro. tipo: para fóssulas
e ﬁssuras, característica adicional fotopolimerizável,
componente adicional ﬂúor

22,61

MAQUIRA

PERMANETE

BIODINAMICA

LOTE II

Und.

50

SSWHITE

68

150

57

Item

Disco de lixa ﬂexível, com sistema de encaixe que
permita acoplamento ao mandril. kit sortido com 56
discos com diâmetros de 12 mm nas grandulações
grossa, média, ﬁna e extraﬁna. uso odontológico.

71

Lâmina de bisturi nº12, descartável, de aço inoxidável,
esterilizada, embaladas individualmente, para cabo nº
3, em embalagem com 100 unidades

HOSPFLEX

114,00

kit cimento odontológico Pulposan
composição óxido de zinco e eugenol.Apresentação
pó/líquido.
Tipo: Dentsply obs: não serão aceitos cimentos não
compatíveis com o termo de referência.

DISCRIMINAÇÃO

CX

500

LOTE I

Und.

10

62

Esponja de colágeno hidrolizado (gelatina) lioﬁlizada,
caixa com 10 unidades

Qnt.

45

58

500

50

MATERIAL ODONTOLOGICO

HOSPFLEX

44

65

O Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO, através do gestor faz saber a
quem interessar que conforme informação abaixo relacionada foi ﬁrmado
a presente Ata de Registro de preços.
Ata: 032/2015
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.
Contratada: OP Quirino Distribuidora Eireço-ME
Modalidade: Pregão presencial 017/2015
Objeto: Aquisição de Material Odontológico e Material Permanente para
atender os Consultórios Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde
de Guaraí-TO e do CEO, a serem entregues parceladamente conforme as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.
Vigência da Ata: 16/10/2016
Valor:

Item

Bobina papel grau cirúrgico e ﬁlme - embalagem para
esterilização (pouch), material papel grau cirúrgico c/
ﬁlme laminado transparent e, comprimento 100 m,
largura 15 cm, tipo uso descartável, esterilidade não
estéril, gramatura 54 g/m2, características adicionais p/
esterilização a vapor, em forma de bobina, tipo selagem
tripla multilínea, características adicionais i indicadores
químicos integrados

Bobina papel grau cirúrgico e ﬁlme; indicados para
esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de
etileno; permeável ao vapor e ao ar, impermeável
a microorganismo, resistentes ao calor, livres de
nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; dimensões:
bobina 30 cm x 100m

Ano I • Nº 50 • Prefeitura Municipal de Guaraí/TO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - ATA 032/2015

27

34

04

LOTE II

DISCRIMINAÇÃO

Valor
Licitado

Marca

Autoclave 21l. horiz. eletr. autom. aco inox autoclave para uso odontologico, alimentacao
principal eletrica, modelo horizontal automatica,
capacidade 21 l., ciclo 1 ciclo automatico de
esterilizacao e 1 ciclo de secagem, dimensao
aproximada interna da camara 25cm de diametro
x 46cm de prof., dimensao aproximada externa de
40 cm de largura x 61 cm de profundidade e 39 cm
de altura, remocao do ar automatico, camara em
aco inox, 6 sist.de seguranca: valv.seg.,valv.anti
vacuo, anel vedacao, fusivel, termostato, teclado
digital, timer, manometro, acompanha 3 bandejas
em aco inox, 1 suporte, copo graduado, fusivel,
bracadeira, 220v - 60 hz ,selecionavel, inclui
manual de instrucoes, garantia minima de 2 anos,
assistencia tecnica permanente, repos.por 5 anos,
constando externamente marca, certiﬁcacoes e
registro no ministerio da saude

3952,00

STERMAX

Compressor odontológico 2hp isento de óleo para
01(um) consultório, com ﬁltro de ar, tanque 40
litros ou superior, voltagem bivolt ou 220v, 60hz,
monofásico, dimensões 45x45x72 cm, pressão
máxima 120 psi 10%, com válvula de segurança,
opera quando a pressão excede 0,90mpa, taxa de
operação/stand by 70/30 (%) 30min de operação
contínua em >5,5bar, consumo (watts) 1496.

2.565,00

FIAC

Estabilizador de tensão bivolt (220v) com no
mínimo 4 saídas, proteção contra sobretensão e
sub-frequência.

121,60

HIGHTEC

Data da Assinatura: 16/10/2015
Consignatórios: Emival Nunes da Fonseca
João Silvado Pires da Silva
Guaraí, Estado do Tocantins, aos seis dias do mês de novembro
do ano de dois mil e quinze.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

