
QUADRO DE VENCEDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00088/2016
PREGÃO ELETRÔNICO 016/2016

EMPRESA: ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP

CNPJ: 05.763.509/0001-00

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: (21) 2451-1004
E-MAIL:
REPRESENTANTE: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA
CPF: 013.851.697.96

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 KIT 60000 ALG  R$ 3,41 R$ 204.600,00

2 KIT 50000 ALG  R$ 2,56 R$ 128.000,00

3 UNIDADE 130000 DENTAL K  R$ 0,42 R$ 54.600,00

4 UNIDADE 100000 DENTAL K  R$ 0,45 R$ 45.000,00

5 UNIDADE 35000 ALG KIDS  R$ 1,27 R$ 44.450,00

6 UNIDADE 35000 ALG  R$ 1,05 R$ 36.750,00

TOTAL R$ 513.400,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O  ITEM 1, 2, 3, 4, 5 E 6…...… .……………R$ R$ 1.207.000,00

(UM MILHÃO DUZENTOS E SETE MIL REAIS)

R$ 513.400,00

(QUINHENTOS E TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO.......................................................................................................R$ R$ 693.600,00

AV. MERITI – Nº 2727 – SALA 203 - BAIRRO VILA DA PENHA – CEP: 21.211-
007 - PORTO VELHO – RO

comercial@algrio.com.br

MARCA/MO
DELO

Kit Infantil contendo:
CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso INFANTIL. 
Embalagem: com 50 gramas, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e registro ou notificação na ANVISA/ 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESCOVA, dental tipo infantil, 
cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 
28 a 30 tufos de cerdas aparadas e arredondadas 
uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas 
homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, 
cabo opaco, anatômico, (polipropileno atóxico), 
medindo cerca 15 cm podendo variar ± 2% com capa 
protetora. FIO, dental, rolo com no mínimo 25 m. 
Embalagem com dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade.
Os kit’s deverão ser entregue separadamente em 
sacolinhas personalizadas do Programa de Odontologia: 
da SEMUSA, as sacolas deverão ser em material PVC 
maleável e com a frente transparente e verso Branco, 
medindo 20x12 cm, com botão de pressão.

Kit fundamental contendo:
CREME, dental, Com flúor (1500 ppm), uso ADULTO. 
Embalagem: com 90 gramas, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e registro ou notificação na 
ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE: ESCOVA, dental uso 
adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 
fileiras de tufos, com mínimo 34 tufos de cerdas, 
aparadas e arredondadas uniformemente na mesma 
altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova 
compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, 
(polipropileno atóxico), medindo cerca 17 a 18,5 cm 
podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO, Dental, 
rolo com no mínimo 25 m. Embalagem com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Os 
kit’s deverão ser entregue separadamente em 
sacolinhas personalizadas do Programa de Odontologia: 
da SEMUSA as sacolas deverão ser em material PVC 
maleável e com a frente transparente e verso Branco, 
medindo 20x12 cm, com botão de pressão.

ESCOVA, dental tipo infantil, cerdas macias, de nylon, 
com 04 fileiras de tufos, com 28 a 30 tufos de cerdas 
aparadas e arredondadas uniformemente na mesma 
altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova 
compacta, cabeça arredondada, cabo opaco, 
anatômico, (polipropileno atóxico), medindo cerca 15 
cm podendo variar ± 2% com capa protetora.

ESCOVA, dental uso adolescente/adulto, cerdas 
macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com mínimo 
34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas 
uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas 
homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, 
cabo anatômico, (polipropileno atóxico), medindo cerca 
17 A 18,5 cm podendo variar ± 2% com capa protetora.

CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso 
INFANTIL. Embalagem: com 50 gramas, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e registro ou notificação na ANVISA/ 
MINISTÉRIO DA SAÚDE.

CREME, dental, Com flúor (1500 ppm), uso ADULTO. 
Embalagem: com 90 gramas, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e registro ou notificação na 
ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO .........................................................……….........…...............…….………R$ 



(SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 57,46%

(CINQUENTA E SETE VÍRGULA QUARENTA E SEIS POR CENTO)

MICHEL G. K. DE SOUSA
Equipe de Apoio

Porto Velho - RO 31 de agosto de 2016.


