
Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

TJ-ADM-2018/45971

ATADE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2018

Aos dias do mês de do ano de 2018. presente de um lado o ESTADO DA
BAHIA, pessoa jurídica de direito público. inscrito no CNPJ/MF sob o n. I3.937.032/000 1- 60.
por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, órgão do Poder Judiciário. inscrito
no CNPJ/MF sob n.13.100.722/0001-60. com sede e foro nesta cidade do Salvador. Estado da
Bahia. na Quinta Avenida. n.560. Centro Administrativo da Bahia - CAB. representado pelo seu
Presidente. Des. GESIVALDO NASCIMENTO BRITO. nos termos das normas constantes da
Lei Federal n.8.666/93. Lei Estadual n.9.433/05. alterada pela Lei n.9.658/05 e 10.967/08. Lei
Complementar n. I23/06. Decretos Judiciários n. I2103. 44/03. 13/06 e 28/2008. em face da
classificação das propostas apresentadas no I'regão Eletrônico n0034/2018. RESOLVE
registrar. conforme abaixo. os preços ofertados pelos fornecedores beneficiários:

LOTES OI, 02, OS, 06, 09, 10 e 11 (UM, DOIS, CINCO, SEIS, NOVE, DEZ c ONZE) -
Empresa DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. inscrita no CNPJ N°
14.I90.675/0002-36. representada por ANDRÉ LUIZ NIEHUES BALAM. portador do CPF nO
OI0.821.809-04.

EMPRESA VENCEDORA

DENTALCREMER PROD. ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ: t4.t9O.67510002-36

QUANTIDADE. VALOR UNIT ÁRtO E TOTAL:

ITEM

2

3

4

5

LOTE OI

Placa de vidro. Apresentando uma supcrticic
polida (lisa) c outra despolida (fosca) com
medidas iguais ou aproximadas de
150x80xtomm. (Embalagem com 01 unidade).

Afastador labial. Indicado para auxiliar os
profissionais nas diversas especialidades.
inclusive na realização de clan:amcnlo dentário.
Sua função é afa.<;tar lábios c controlar ()
movimento da língua Apn::sentam colchões de
siliconc proporcionado descanso à mordida
pod~ndo ser removidos para lavar e estcrili/llr.
Autoc!a\'lÍvcl. (Kit contendo 2 unidades tamanhos
[vicG).

Cânula parll aspiração metálica. Indicado para
aspiração de sangue c secreções em cirurgia,;;
odontológicas. fabricado em aço inox.
Autoclav<Í\"cl. (Embalagem contendo 01 (uma)
dnula c 01 (uma) haste llcxívcl para desobstrução
e limpeza int~ma da dnula).

:\landril para contra-ângulo. Utilizado para
adaptação de discos de polimento (Embalagem
com OI unidade).

Soda clorada. Desinfetante e antisséptico em
procedimentos odontológicos. Solução de
hipodorito de sódio a 2.5%. (Frasco contendo 1

UN

unidade

kit

unidade

unidade

Frasco

QUANTIDADE
ESTIMADA

5

10

30

50

15

PREÇO
UNITÁRIO

RS

12.00

36.63

3l.2S

3.21

3.76

PREÇO
GLOBAL

RS I~

60.00

366.30

938.40

160.50

56.40
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6

7

9

10

1i

12

13

14

15

16

17

18

Solução de "1iUon ~I I%. Desinfetante c
antisséptico em procedimentos odontológicos.
Solução de hipoclorito de sódio a 1%. (Frasco
contendu I Litro)

Detergente enzimático. Indicado para limpeza
dos instrumentais possuindo ação hactcriostática.
Elicaz contra a matéria orgânica e alto poder
dcsengordurantc. (Frasco wm 5 Litros)

Agua destiladll. Utilizada em autoclavcs. N:10
estéril. Não injetável. Isenta de sais solúveis.
Quimicamente pura. (Fra..<;code 5 litros).

Água oxigenada 10 \'olumes. Apresenta como
princípio ativo o peróxido de hidrog~nio a 3%.
Sem conscrvanles. (Almotolia com IOOml).

Pontas de papel Absorvente l- série. Estéril.
Indicado para a absorção dos condutos radicularcs
possuindo adequada rigidez e alta resist~ncia a
desintegraç,10. (Caixa com 120 unidades).

Pontas de papel Abson'ente r série. Estéril.
Indicado para a ahsorçl1o dos condutos radicularcs
possuindo adequada rigidez c alta resistência a
desintegração. (Caixa com 120 unidades).

Cones de guta percha I- série. Indicado para a
obturação dos canais radiculan:s. Aprescntand()
estabilidade dimensional. radiopacidade e
flexibilidade. Tamanho 2Xmm. COR: rosa (Caixa
com 120 unidades).

Cones de guta Ilcrcha r série. Indicado para ti

ohturação dos canais radiculares. i\prcscnt<UHh)
estabilidade dimensional. radiopacidade e
I1cxibilidadl.'. Tamanho 28mm. COR: rosa (Caixa
eom 120 unidades).

Cones de guta percha R-7. Indicado para a
ohtllração dos canais radiculares. (Caixa com 120
unidades).

Cones de guta pcrcha R-S. Indicado para a
obturação dos canais radiculares. (Caixa com 120
unidades).

Guta pereha em bastão. Utilizado para
rl.'alizaçào dI.' tl.'stl.' de vitalidade pulpar. assim
como. indicado para separação dental c
afastamento gengiva!. COR: hnlllca e rosa. (Caixa
com 08 unidades).

Papel grau cirúrgico. t.lmanha 08 em.
Confeccionado em papel branco atúxil.:o.
resistente :.I cstcrilizaç<1o e manuseio. gramalur~l
60 a 80g/m~. com indicador de esteril ização.
(Rolo com 100 metros)

I'apel grau cirúrgico. tamanho 10 em.
Confecdonado cm papel bnmw atóxiw.
resistente a esterilização c manuseio. gramatura

frasco

frasco

fra<;co

lrasco

caixa

caixa

caixa

caixa

I.:aixa

caixa

caixa

rolo

rolo

20

3

100

300

5

10

20

20

5

20

2

5

lO

3.11

40AI

10.66

6.14

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

15.75

27.81

35.18

62.20

12J.23

1.066.00

1.842.00

80.00

160.00

320.00

320.00

80.00

320.00

31.50

139.05

351.80

2
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I
60 a 80g/m'. com indicador de cstcriliz-3çào. i(Rolo com 100 metros)

Papel grau cirúrgico, tamanho 12 em.
Confeccionado em papel bmnco atóxko.

19 n:sistcntc a cstcrilizução c manuseio. gramatura rolo 30 41.81 1.254.30
60 a 80g/m2• com indicador de estcrili7..açào.
(Rolo com 100 metros)

Papel grau cirúrgico. tamanho 15 em.
Confeccionado em papd branco atóxico.

20 resistente a esterilização c manuseio. gramatura rolo 15 56.75 85U5
60 a 80glm2• com indicador de cstcrilil.açào.
(Rolo com 100 metros)

VALOR TOTAL DO LOTE = R$ 8.580.93

DENTAL CREMER PROD. ODONTOLóGICOS S.A.
EMPRESA VENCEDORA CNPJ; 14.190.675/0002-36

QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO E TOTAL,

PRE~O PREÇO I

ITEM LOTE 02 UN QUANTIDADE UNITARIO GLOBAL I

ESTIMADA R$ RS
I

Pedra Pomes fina. Indicado para acabamento c
60.00 ~1 limpeza de trabalhos odontológicos. COR: pacote 6 10.00

BRANCA (pacote de 1kg).

Cimento Endodôntico. Composto a base de óxido
de zinco e eugenol apresentando radiopacidade.

2 impermeabilidade e fina granulação. (Kit contendo kit 15 35.00 525.00
OI frasco pó com 12g e OI fraseo líquido com
10ml)

Eugenol. Utilizado em diversos tratamentos

3 odontológicos como por exemplo: forrarnento.
frasco lO 14.99 149.90curativo. restauração provisória e agen1l: de

eimentaçào. (Frasco eom 20ml)

Ilidróxido de Cálcio P.A. Indicado como
medicação curativa intra canal e solução para

4 irrigação de canais radiculares. Seu LISO estimula a
frasco 12 5.44 65.28formação de dentina reparadora e aumentando sua

espessura protegendo. assim. () tecido pulpar.
(Frasco contendo 10 gramas).

lodofórmio. Indicado para agir sohre os tecidos
diminuindo as secreções e exsudações estimulando

5 a proliferação cdular. Radiopaco. Ação frasco 3 25.90 77, 70
antisséptica e de ação prolongada.(Frasco contendo
10 gramas).

Verniz com núor. Utilizado na prevenção da
doença cárie e no tratamento da hiperscnsihilidade

6 dentinária. Apresentando caractcristicas estéticas e
unidade 30 31.00 930.00secagem rápida. (Embalagem contendo OI frasco

de verniz com 10ml e OI frasco de solvente com
IOml).

7 Pastlt diamllntada para polimento. Indicada para unidade 40 29.16 1.166.40 II
dar polimento e brilho em esmalte. resinas e

3 ;i-"aRI4 oI?;-,,:;:, '1'...-
<" Ç..
O ()
<.) U »

I

k~'I~''Y
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restaurações em geral. inclusin: em porcdanas.
(Embalagem contendo 4g). unidade

."

'I

10

Cimento provisório. Utilizado para várias
aplicações como b;:L"C scdativa. forradof de
cavidade. curativo sclanlc c cimcntaç:10 temporária
de coroas c pontes c obturações temporárias.
:\larea/J\lodelo 55 While/Pulpo-San pó ou
marc<l/modelo de igualou superior qualidade.
(Embalagem com 50g).

Cimento provisório. Utilizado para \árias
aplicações como base scdativa. remador de
cavidade. curativo sclantc c cimcntaç.l0 lempararia
de coroas c pontes c obturações temporárias.
~lllrca/J\1odelo 55 White/Pulpo-San líquido ou
OI:trca/modelo de igualou superior qualidade.
(Embalagem com 20ml).

Cimento resinoso. Cimento resinoso. multi LISO.

auto e fotopolimerizávcl (DUAL). radiopaco. com
lluor. apresentando alto escoamento e tina
formaç;10 de espessura de película. COR: i\3 -
universal. j\larca/Modelo Coltene/Fill ;\lagir
Dual Cernent ou marca/modelo de igualou
superior qualidade. (Embalagem contendo kit
com O I base de 2.5g e O I catalisador de 2.5g).

unidade

unidade

kit

20

20

10

20.UU

1'1.00

81.00

~OO.OO

380.UO

810.00

11
Óxido de
polimentos
gramas).

zinco. Ulilil.ado pura dar para
em restaurações (Fra.'ico com 50 frasco 5 6.00 30.00

12

Restnurador prO\'lsono. Indicado para
n:staurações provisórias de longa espera (até 2
anos). Utilizados para forramcnto de cavidades :-;ob
restauraçi'Jes de amálgama. restaurador de dentes
dcciduos e tambe:m utilizado na odontogeriatria.
Apresenta como características durabilidade dos
curativos c alta resistência à compressão.
,\larca/J\lodelo Uentspl)'/IR:\1 ou marcn/modelo
de igualou superior qualidade. (Emhalagem
contem kit com O I frasco pó com 38g e O I rra~co
líquido com 15ml).

kit 30 92.00 2.760.00

EMPRESA VENCEDORA

VALOR TOTAL DO LOTE = RS 7.354.28

DENTAL CREMER PROD. ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ: 14.190.675/0002-36

QUANTIDADE. VALOR UNITÁRIO E TOTAL:

ITEM LOTE 05

Acido fosfórico a 37%. Apresel1wdo em I(Jrma dc
gcl para condicionamenro úcido cm csmalte e
dentina. Apresenta seringas de 2.5 ml. (Embalag~11l
com 3 seringas)

tJN

seringa

QtJANTIDADE
ESTIMADA

~O

PREÇO
tJNITÁRIO

RS

5.20

PREÇO
GLOBAL;

RSI

208.00

2 Agente de união multi uso. Sistcma de adesivo Kit
univcrsal. Indicado para a r~alização da ades~10 de

4

~O
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3

compósitos. compô meros e cimento resinoso.
'\larca/i\lodelo: Dentspl)'/Prime&Bond ou
marca/modelo de igualou superior qualidade.
(Kit com 2 adcsi,"os. 01 ácido c 01 caixa com 50
unidades de microhrush)

Anestésico mepiv3caínn 2% com norepinefrina
1:100.000. Contendo em cada tubctc 1.8 ml (Caixa
com 50 tllbetes)

caixa 60 86.00 5.160.00

Anestésico mepivacaina 3%
vasoconstrictor. Contendo em cada lubcte
(Caixa com 50 tubetcs)

sem
1.8 ml caixa 5 56.38 281.90

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Anestésico tópico gel. Utiliz.1do para aplicação
tópica oral com 20rng de benzocaína por grama
(Pote com 12 gramas)

Cimento Fosfato de Zinco pó. Indicado para
cirncntaçào de restaurações metálicas.
rnctaloccrâmicas c cerâmicas. Alta resistência a
compressão. Fabricado na cor aman:lo claro
(Frasco com 2R gramas)

Cimento Fosfato de Zinco líquido. Indicado para
cimentação de restaurações metálicas.
mctalocerâmicas e cerâmicas. Alta resistência a
compressão. (Frasco com IDO ml)

lonômero de vidro autopolimerizável líquido.
Indicado para restaurações. reparo de erosões em
regiões cervicais e cimentação de coroas
pro\'isórias. Apresenta liberação de l1úor com
final idade anticariogênica. Autopolimerióvt:l.
(Embalagem contendo 8 gramas)

lonômero de vidro autopoJimerizável pó.
Autopolimerizável. Utilizado juntamente com o
ionômero de vidro liquido promove aderência a
dentina e esmalte. PÓ branco radiopaco.( Frasco
com IOgramas)

Amálgama em dpsula. Indicada para
restaurações em dentes posteriores com pouco Oll

nenhum comprometimento estético. Deve
apresentar como característica alto teor de cobre.
ausência de zinC()ogrande resistência à compressão
e integridade marginal. (Caixa com 50 cápsulas
contendo 2 porções el11cada cápsula)

Material de forro a base de hidróxido de cálcio.
(Kit contendo OI tubo de pasta base com 13
gramas. OI tubo de pasta catalisadora com 11
gramas e 01 bloco de mistura)

:\latriz 5mm. Fabricado em aço inox. Tamanho
0.05 x 5 x 500 111111.(Embalagem com 01 unidade)

Matriz 7mm. Fabricado em aço inox. Tamanho
0.()7 x 5 x 500 mm. (Embalagem com OI unidade)

Papel carbono de uso odonlológico. Indicado
para o ajuste oclusa!. Apresentando dupla face
bicolor azul e vermelho. (Embalagem com 12 tiras)

pote

Frasco

frasco

frasco

frasco

caixa

kit

unidade

unidade

unidade

5

20

5

5

60

60

50

30

35

5

60

5A3

8.20

8.20

6.46

9.0 I

91.65

13.98

0.92

1.08

1.82

108.60

41.00

41.00

387.60

5~0.60

4.582.50

419AO

32.20

5AO~

109.20
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

Paramonoclorofenol c1lnforado. Indicado como
medicação intracanal. Possui ação bactericida
incspecílica destruindo um grande espectro uc
microrganismos. (Embalagem com 20 011)

Solução hemostática. Indicado para o controle do
sangramcnto na utilização conjunta com o fio
rclrator (frasco de 10ml)

Selante resinoso fotopoJimerizá,,'cl. Utilizado
para fóssulas c fissuras com Ilúor (seringa com 2
gramas)

Fio retratar. Indicado para o afastamento gcngi vai
para a realização de diversos procedimentos
odontológicos facilit:.mdo o acesso c a visibilidade.
Conf\:ccionado em 100% algodão. (Embalagem
contendo OI unidade com 250cm #00 extra fino)

Tini de Ii\a Ilara acabamento e polimento.
Apresentando 4mm de largura e 170m01 de
comprimelllo. Abrasi,"o de granulação grossa
(cinza) e média (branca). Cada tira possui um
centro neutro (sem abrasividade) para fàcilitar a
introdução nas superficies intcrproximais dos
dentes. (Caixa eom 50 tiras)

Tiras em aço inax. Indicado para n:moção de
excesso de amálgama nas regiões proximais. Super
malea\'e1 com aplicação de camada n:gular de
abrasi\'os a base de óxido de alumínio. Dimensões
4111mx 120mm. (Caixa com 12 unidades)

Tiras em poliéster Utilizada para a realização de
acabamento e polimento de dentes restaurados em
resina composta. Apresentando espessura de 4mm
e dois tipos de granulação: grossa e média. (Caixa
C<Jm50 unidades)

Cunha anatômica de madeira. Utilizada para
adaptação da matriz e afastamento dos dentes
adjacentes. COR: SORTIDAS (Caixa com 100
unidades)

Cimento restaurador temporário. Utilizado para
() pn:cnchimento das ca\'idades dentárias
(Marca/Modelo: Coltellc/Cohosol ou de
marca/modelo de igualou superior qualidade),
(Frasco com 20 gramas)

frasco

frasco

seringa

unidade

caixa

Caixa

Caixa

frasco

Frasco

6

100

8

2

100

50

10

10

30

4.29

11.23

12.85

18.75

8.34

4.5

4.94

7.00

16.00

25.74

1.123.00

102.80

37.50

834.00

225.00

49.40

70.00

480.00

VALOR TOTAL DO LOTE = RS 18.344,84 I

DENTAL CREMER PROD. ODONTOLÓGICOS S.A. I

CNPJ: 14.190.675/0002-36 ,

EMPRESA VENCEDORA QUANTIDADE. VALOR UNITÁRIO E TOTAL: ,

,

PREÇO PREÇO
ITEM LOTE 06 UN QUANTIDADE UNITÁRIO GLOBAL

,

I
ESTI:\IADA RS R$ I

I Fixador rlldiográfico. Utiliz.ildo para Frasco 60 11.00 660.00 ~
pmccssamcnto manual de filmes radiográlicos

6

~

"ORIAJ,,"
~
O oJ()

k~o
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(Frasco contendo -175 ml)

Filme radiográfico adulto. Utilizado para a

2 rcali7.ação de radiogralias intraorais odontológicas.
caixa 50 116.50 5.825.00Apresentando tamanho igual ou aproximado de

3.x.km. (Caixa com 150 unidades)

Posicionador radiográfico com localizador.

3 Utilizado para auxiliar na orientação da angulação kit 4 43.00 172.00do aparelho radiográlico ADULTO. (kit contc.:ndo
5 peças)

Posicionador radiográfico com locaJizlldor.

4 Utilizado para auxiliar na orit:ntação da angulaçJo
I\it 2 43.00 86.00do aparelho radiográlico INI'A:'>T1L. (kit

contendo 5 peças)

Re,,'elador radiográfico. Utilizado para
5 processamento manual dc filmes radiográlicos Frasco 70 11.00 770.00

(Frasco contendo -175 mIl

VALOR TOTAL DO LOTE = R$ 7.513,00 i

EMPRESA VENCEDORA
DENTALCREMER PROD. ODONTOLÓGICOS S.A.

CNPJ: 14.190.675/0002.36
QUANTIDADE. VALOR UNITÁRIO E TOTAL:

I

ITEM

2

3

5

6

LOTE 09

Antisséptico bucal sem álcool. Matam os germes
que causam o mau hálito. a formação da placa
bacteriana e a gcngivilc. Contem lridosan a 0.03%.
Fluoreto de Sódio (225 ppm de Fluor) e
copolírncro PVM/MA a 0.20% (Embalagem
contendo 2 Litro com bomba)

Antisséptico bucal contendo c10rexidina li

0.12% Utilizado no comhate a gengivite
apresentando ação antibacteriana prolongada.
Indicado seu uso antes de procedimentos
cirúrgicos. (Frasco com 250m!)

Evidenciador de placa. Indicado para
pigmentação da placa hactcriana a base de fucsina
básica 2%. (Embalagem com 60 pastilhas)

Bicarbonato de sódio. Apresentado na forma de
pó branco. cristalino. extra fino. evitando a
obstrução do equiparnt:nto de jateamento. Alto grau
de PUn.:Z3. Sabor: natural. (Caixa com 15 sacht:s)

Hastes OexÍnis. Possuem pontas de algodão com
tratamento anti gcnnes e livres de impure/lIs.
(Caixa com 75 unidadt:s)

Escova dental adulto. Apresentando cabeça
pequena c cerdas em nylon macia. Embalagem
individual. (Embalagem com OI escova dental c 01
capa de proteçt1o)

lJN

frasco

frasl:o

caixa

caixa

caixa

unidade

7

QUANTIDADE
ESTIMADA

80

10

20

20

20

.JOOO

PREÇO
UNITÁRIO

R$

35.00

19.00

13.56

25.00

1.00

0.72

PREÇO I
GLOBAL

R$ I

2.800.00

190.00

271.20

500.00

20.00

2.160.00
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Flúor- gel neutro. Fluoreto de sódio 2%. Indicado Frasco
para a prevenção de cáries c n..:mincralilaç.l0 dos
Jentc:s. Grau de viscosidade ideal evitando
escorrimento. TransparelHc. Sahor: i\h ..nta. (Frasco
de 200m!)

7

9

Escova dental infantil. Apresentando cabl."ça
pcqw.:na c cerdas em nylon macia. Embalagem
individual. (Embalagem com 01 eSC0\3 (klltal c OI
capa de proteção)

Fio dent;,1. Apresentando rigidez c resistência ao
Jesíilamcnto {Emhalagem com )(lOmetros)

unidade

unidade

1500

1000

SO

0.67 I.OOS.(JO

LOS 1.0S0.00 11

2.9.t 235.20

10

Pas!:1 profilática den!:1!. Utilizada em
procedimentos de limpeza. remoção de detritos.
manchas. placa bach:riana c polimento.
Consistência ideal evitando escorrimento para a
cavidade oral. llIilizada com escova de Robinson
ou wças de borracha c podendo ser utilizadas em
adultos e crianças. Sabor: Menta ou Tutti.Frutti.
Com núor. (bisnaga de 90 gramas)

bisnaga 50 4.99 249.50

VALORTOTALDOLOTE = R$ 8.510.90

I>ENTAL CREME R PROl>. ODONTOLÓGICOS s.A.I,
EMPRESA VENCEDORA CNPJ: 14.190.675/0002.36 I

QUANTIDADE. VALOR UNITARIO E TOTAL: i

PREÇO PREÇO 1I

ITEM LOTE 10 llN QUANTIDADE UNITÁRIO GLOBAL
ESTIMADA RS RS I

1I

Protetor gengh'al fotopolimerizánl. Utilizado

I
como barreira gcngival para uso em c1arealllento unidade 350 25.12 S.792.00
dentario. (Embalagem com seringa de 2 gramas
contendo 3 ponteiras)

Kit para c1areamentu dent:'lrio (>llrll 3 pacientes.
Fabricado a base de peróxido de hidrog(:nio a 35%.

kit
2 (Kit contendo OI frasco de peróxido de hidrog(:nio 300 129.00 3S.7(JO.00

contendo --lg.O I frasco de espessante contendo 2g.
OI frasco de neutralizante contendo 2g)

VALOR TOTAL 1>0 LOTE R$
I

= 47.492,00

EMPRESA VENCEDORA
I>ENTAL CREMER PROD. ODONTOLÓGICOS S.A.

CNPJ: 14.190.675/0002-36
QUANTIDADE, VALOR UNITARIO E TOTAL:

8

Creme dental adulto. Oferece proteçt1o anti ciÍrie. unidade
fortalece c protege os dentes. Pre\ine a jl.lrmaçào
de placa bacteriana. tártaro. cárie. protege a
gengiva. combate as bactàias c mau hálito.

I

PREÇO
GLOBAL

RS I

2.49 7.470.00

PREÇO
UNITARJO

RS
QUANTIDAI>E
ESTIMADA

3000

UNLOTE 11ITEM
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;\larca/~lodelo ColJ::::ate/Creme nental Total 12
CIClln Miot ou marc~t/modelo de igual ou
superior qualidllde. (Emhalagem contendo 30g)

Creme dental infantil. Oferece proteção umicáric.
fonalcce e protege os dentes. Previne a formaç::l0
de placa hactcria1l3. tártaro. cárie. protege a

2 gcngiv<L combate as bactérias e mau hálito.
Apresenta núor ativo. unidade 500 5.19 2.595.00Sabor: morango ou lutti.
fruni. ,\larca/j\lodelo Colgaten'andy ou
marca/modelo de igualou superior qualidade.
(Embalagem contendo 50g)

Antisséptico bucal sem álcool. t\.tatam os germes

3 que causam " mau hálito. a formaç,lo da placa
unidade: 1000bactcriana e a gcngivitc. Sabor: Menta. 5.29 5.290.00

(Embalagem t.:üntcndo 60ml)

VALOR TOTAL DO LOTE = RS 15.355,00

TOTAL DOS LOTES = RS 241.075,45 ,

I. DO OB.JETO
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS unitários para futura e eventual
aquisição de materiais odontológicos, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico n°
034/2018 e seus anexos, partes integrantes desta Ata. juntamente com as propostas apresentadas
pelos licitantes classificados. conforme consta dos autos supracitados. para atender às demandas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

2. DAVIGÊNCIA E EFICÁCIA DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. contados a partir da
data de sua assinatura e eficácia legal após a publicação de scu extrato no Diário da Justiça
Eletrônico.

Durante o seu prazo de validade, as propostas selecionadas no Registro de Preços ficarão à
disposição do CONTRATANTE para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar. até o limite estabelecido.

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS REGISTRADOS E
EXIGÊNCIAS

Os preços registrados, as especificações técnicas. as quantidades ofertadas e exigências da Lei
9.433/05. no Processo Administrativo nO. T,J-ADM-2018/45971 e Pregão Eletrônico nO
034/2018. integram esta Ata de Registro de Preços. independentemente de transcrição.

Este instrumento não obriga ao CONTRATANTE a firmar contratações nas quantidades
estimadas. podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do (s) objeto(s). obedecida à

,ORlA"
9 ~ ~

" <><- J -o C>o »

Nos preços ora registrados estão inclusas todas as despesas necessárias que se relacionem direta
ou indiretamente com o fiel cumprimento das obrigações do FORNECEDOR contratado, no
que se refere a frete. seguros. tributos e outros.



•]I:;;li~n~'b~u~n~a~l~d~e~J~U~st~i~ça~:::::::-~ doEstadodaBahia
n-ADM-2018/45971

legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento,
em igualdade de condições.

A(s) contratação(ões) derivadas deste registro obedecerão às condições da minuta de contrato
constante do Anexo IV do edital, ou instrumento equivalente.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Ata, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma na presença das testemunhas que subscrevem po s de lido e achado conforme.

,

Salvador, ) q de ~. de 20 I8.

/Í ~"'- . ~4 1 ~
TRIBUNAL DE JUS~ A DO EST DO DA BAItI~ O675/0002-36 I

. Des. Ges' aldo Nascimento Britto . 1,li!.OO:l157043.oo-98
Presldent do Tnbun de JustIça do E o BahlarJeNiAI. CREPlJER PRODUTOS

. ~"".?~ O~TOLOGICOS S,A,
DE TÃi ~OOROD, DONTOLÓGICOS~~ã;lf1I1Il~IAnI~1I0COO!âdO(k,Oliveira.90

~ré Luiz Niehues Balam L.. .pj61l3.0$1Il!QInduslrial.CEP376:5-CJO
CPF nO 010.821.809-04' ~.MG ..J

Testemunhas:

10
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TJ-ADM-2018/50290 Pessoa Fisica BRENO LOTHHAMMER WRASSE faz solicitação.
Trata-se de pedido para inclusão do engenheiro agrônomo Breno Lothhammer Wrasse (CREA 38237) no Programa de Apoio aos
Órgãos Jurisdicionais na realização de Pericias Judiciais. Com fundamento nos artigos 20 e 3°, parte final, da Resolução nOCM-01,
de 24 de janeiro de 2011, autorizo sua inclusão no banco de dados do sistema online do Programa, possibilitando a consulta
posterior de eventuais interessados. Dê ciência ao Requerente. Publique-se. Cumpridas as diligências, arquivem-se os autos.

DESPACHOS EXARADOS PELA JUiZA DE DIREITO ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA 11,RITA DE CASSIA RAMOS DE
CARVALHO, EM 19DE SETEMBRO DE 2018:

TJ-ADM-2018150638 Juíza de Direito IVANACARVALHO SILVAFERNANDESfaz solicitação,
Cuida-se de expediente encaminhado pela iluslre Magistrada IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES da 4' Vara da Infãncia e Juven-
tude da Comarca de Salvador, na qual solicita o pagamento dos honorários, a título de ajuda de custo, no valor de R$ 1.400,00 (Hum
mil e quatrocentos reais), em favor da ASSISTENTE SOCIAL lINDINALVA D'ANUNCIAÇÃO ARCANJO, que atuou como Perita do
referido juízo nos processos judiciais n' 1, 0529953-41.2017.805.0001; 2, 0538625-04.2018.805.0001; 3, 0539946-45.2016.805.0001;
4.0580551-33.2016.805.0001. Instruiu O pedido com documentos. Ê o que importa relatar. A Resolução do Conselho da Magístratu-
ra, nOCM.01, de 24 de janeiro de 2011, criou o Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais na realização de periciais judiciais,
diretamente ligado a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o objetivo e diminuir as dificuldades encontradas
pelos magistrados em obter peritos que aceitassem realizar seu labor gratuitamente e só pode ser aplicada nas causas onde tenha
ocorrido o deferimento da assistência judiciéria gratuita. A um cotejo dos autos, observei que o magistrado presidente do feito. por
despacho nos autos, deferiu a realização da perícia e nomeou profissional cadastrado no Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais
que inclusive prestou declaração aceitando os termos da Resolução CM-01. Noutra banda, o profissional cumpriu seu mister e já
apresentou o laudo, fato que motivou a solicitação do pagamento dos seus honorários. O valor pleiteado se encontra dentro do que
foi fixado na Resolução CM-Q3, no caso, RS 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por ato praticado. Nestas condições, encontrando-
se em ordem o processo e em conformidade com Resolução do Conselho da Magistratura, nOCM-Q1, de 24 de janeiro de 2011, com
o artigo 11, inCÍso I. da Lei nO11.918/2010 e com o Decreto Judiciário nO171, de 08 de fevereiro de 2018, publicado no DJE nO2.081,
AUTORIZO o pagamenlo dos honorários solicitados á ASSISTENTE SOCIAL lINDINALVA D'ANUNCIAÇÃO ARCANJO, ao valor de R$
1.400.00 (Hum mil e quatrocentos reais). Publique-se,

TJ-ADM-2018150590 Pessoa Físíca CAIO FONTES GUERRA faz solicitação.
Trata-se de pedido para inclusão do psiquiatra Caio Fontes Guerra (CREMES 26992) no Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais
na realização de Perícias Judiciais. Com fundamento nos artigos 2° e 3°, parte final, da Resolução nOCM-Q1, de 24 de janeiro de 2011,
autorizo sua inclusão no banco de dados do sistema online do Programa, possibilitando a consulta posterior de eventuais interes-
sados. Dê ciência ao Requerente. Publique~se. Cumpridas as diligências. arquivem-se os autos.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

ATA DE REGISTRO OE PREÇOS N' 015/2018
Partes:O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e DENTAL CREMER PRODUTOS
ODONTOLOGICOS S.A" inscrita no CNPJ/MF sob O n' 14.190.675/0002-36, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referen-
te ao Pregão Eletrônico nO034/2018, lotes 01, 02, 05, 06, 09,10 e 11, decorrente da licitação no processo administrativo PA, de nO
TJ-ADM-2018/45971. Objeto: Registro de Preços para fulura e eventual aquisição de materiais odontológicos, Validade: 12 (doze)
meses. contados a partir da data de assinatura e eficãcia legal após a publicação no DJE. Data: 19/09/2018.

NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO ~A Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que TORNA SEM EFEITO a publicação referente
a homologação da Concorrência Pública n' 003/2018, publicada no DJE, edição de 20/09/2018.
Salvador, 20 de setembro de 2018.
Victor Martins Rocha Lima
Chefe do Núcleo de Licitação

DIRETORIA DE FINANÇAS

RELATORIO PARA CONFERÊNCIA DIÁRIAS PAGAS ANALlTlCO

Cadastro/Nome: 5004560 - SERGIO SAMPAIO LISBOA
Processo/GL: 48335/18 - 9852/18 Período(s):
De 17/09/2018 06:30 a 21/09/2018 4.5 x 300 x 0%; 1350
Qlde de Diárias: 4,5 Valor Recebido: R$ 1.350,00
DESTINO(S): AMELlA RODRIGUES
Cargo/Função: MOTORISTAJUDICIARIO
Motivo: CONDUZINDO SERVIDOR EM VIAGEM,
Detalhamento: Servidores que participarão da apresentação e treinamento do sistema PJE, a ser implantada na Comarca.
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