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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 - FMS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016 - FMS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2016 
 

 
Município de Ipira, SC, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo Municipal de 
Saúde de Ipira, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua 15 de Agosto, 342, Centro, 
Ipira, SC, representada pela Responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, Srª Daniella Maria 
Tofolo da Costa Silva, brasileira, casada, residente e domiciliada, nesta cidade, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 2.076.111 e inscrita no CPF/MF sob o nº 659.413.909-63, nos termos da 
Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, das demais normas legais aplicáveis e por outro lado a 
Empresa ao final identificada e pessoa que a representa legalmente, em face de sua classificação 
das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 002/2016 - FMS, Ata 
de julgamento de Preços e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços 
para aquisição de material e equipamento odontológico para a atenção básica e programas da saúde 
das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme propostas nº 10456.203000/1140-
07 e nº 10456.203000/1140-08 – Ministério da Saúde conforme especificações constantes no objeto 
do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos: 
 
 
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades 
 
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos bens abaixo 
descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata. 
 

Item Unid Quant Descrição Marca Valor Unit. Valor Total  

01 Caixa 03 
Agulhas gengivais descartáveis 27 
G longa c/ 100 unid cada 

Injex 26,30 78,90 

07 Pote 01 
Amálgama em cápsula, GS-80 – 2 
porções. Pote com 50 cápsulas 

Metalms 82,00 82,00 

08 Caixa 02 
Anestésico bupivacaína 0,5% com 
adrenalina 1:200.000 

Cristália 100,00 200,00 

11 Caixa 01 
Anestésico cloridrato de 
mepivacaína a 3% sem vaso 

Dfl 53,00 53,00 

14 Frasco 40 
Babadores italianos descartáveis, 
com 50 unid. 

Injecta 7,89 315,60 

19 Unid 05 
Broca diamantada cônica 
extremidade plana microdont nº 
5015 

Microdont 3,42 17,10 

30 Unid 10 
Espátula de titânio para inserção 
de resina composta nº 12 modelo 
Thompson 

Indusbello 36,15 361,50 

47 Kit 02 

Kit modelo Optimize composto por 
pontas de borracha abrasiva e 
mandril modelo Versaplus. Com 
24 unidades sortidas e 1 mandril. 

TDV 78,34 156,68 

50 Caixa 10 
Luvas tamanho P (pequeno), 
caixa com 10 embalagens c/ 100 
unid cada 

Medix 17,10 171,00 

63 Kit 01 
Pasta de hidróxido de cálcio com 
paramonoclorofenol canforado 
para uso endodôntico. Estojo 

S.S White 40,89 40,89 
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contendo:- 2tubetes com 2,7g 
cada de pasta de hidróxido de 
cálcio - 2 tubetes com 2,2g de 
glicerina 

68 Und 03 

Baseada na matriz de Bis-GMA, 
vários foto-iniciadores e 
®TEGDMA. Resina composta 
direta micro-
híbridafotopolimerizável, 
radiopaca. 
É composta pela carga Microglass 
- tecnologia patenteada 
HeraeusKulzer - onde as 
partículas de vidro de bário, que 
apresentam tamanho médio de 
0,7µm e tamanho máximo inferior 
à 2µm, formam uma estrutura 
compacta e amorfa que confere 
ao material, excelentes Cor A1 

Charisma 41,88 125,64 

69 Und 04 

Baseada na matriz de Bis-GMA, 
vários foto-iniciadores e 
®TEGDMA. Resina composta 
direta micro-
híbridafotopolimerizável, 
radiopaca. 
É composta pela carga Microglass 
- tecnologia patenteada 
HeraeusKulzer - onde as 
partículas de vidro de bário, que 
apresentam tamanho médio de 
0,7µm e tamanho máximo inferior 
à 2µm, formam uma estrutura 
compacta e amorfa que confere 
ao material, excelentes 
propriedades ópticas. Seringa com 
4g. Cor A2 

Charisma 41,92 167,68 

71 Und 02 

Resina composta micro-híbrida 
para restaurações em dentes 
anteriores e posteriores, com 
ótima resitência ao desgaste, 
partículas com 0,6 micrometros; 
matriz orgânica: Bis-GMA e 
TEGDMA; matriz inorgânica: 
Zircônia/Sílica (71% volume). 
Seringa com 4g. Cor A3,5 

3M 41,00 82,00 

72 Und 03 

Resina micro-híbrida - partículas 
com 0,6 micrometros, tempo de 
polimerização: 20 segundos. 
Seringa de 4g.COR OA2 

Z-250 40,94 122,82 

73 Und 01 
Resina micro-híbrida - partículas 
com 0,6 micrometros, tempo de 
polimerização: 20 segundos. 

Z-250 42,00 42,00 
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Seringa de 4g.COR OA3 

74 Und 01 

Resina micro-híbrida - partículas 
com 0,6 micrometros, tempo de 
polimerização: 20 segundos. 
Seringa de 4g.COR C2 

Z-250 41,94 41,94 

82 Und 08 
Rolo de embalagem papel/plástico 
para esterilização em autoclave. 
15cm x 100m 

Harbo  53,99 431,92 

85 Und 01 

Seladora para selagem de 
envelopes/embalagens próprias 
para esterilização (papel/plástico). 
CARACTERÍSTICAS: 
-Dispositivo eletrônico de controle 
de temperatura (proporciona maior 
precisão); 
- Possui sistema integrado de 
corte e suporte para embalagem 
tubular; 
- Espessura de Selagem: 10 mm; 
- Área de selagem: 25 cm; 
- 220V; 
- Potência 500 W 
 

Agyr 378,47 378,47 

87 Frasco 30 
Solução de fluoreto de sódio 0,2% 
para bochecho. Frasco 1 litro. 

Iodontec 16,26 487,80 

99 Caixa 01 

Poli I e Poli II: Ingredientes 
atóxicos, solúveis em água, 
especialmente selecionados para 
auxiliar na lubrificação durante o 
polimento (minimizando a geração 
de calor durante o procedimento) 
e facilitar sua remoção ao final do 
procedimento; Viscosidade média; 
Não são suscetíveis à ação do 
calor (não derretem com o calor); 

Asfer 18,65 18,65 

102 Caixa 02 
Fio de sutura de seda 1,5 cm 4-0, 
caixa com 24 unidades cada 

Procare 28,55 57,10 

106 Frasco 02 Fio retrator #0 Maquira 15,80 31,60 

108 Und 04 Ponteira de Ultrassom. Inserto G1. Schuster 62,99 251,96 

   

 

R$ 3.716,25 

 

   

 
O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida no 
Edital Registro de Preços nº. 002/2016 – FMS que deu causa a este termo, vinculando-se às regras 
estabelecidas no mesmo, como se aqui estivessem transcritas, das quais os signatários declaram 
terem pleno conhecimento. 
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O fornecimento dos produtos se efetivará independentemente da necessidade de se firmar novo 
termo ajuste ou contrato, bastando o procedimento estabelecido nos itens 15 e 17 do Edital, entre 
outros. 
 
Cláusula Segunda – Da validade da Ata 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da 
data de assinatura. 
 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal de Ipira, 
SC, não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) 
beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 
ou de redução dos preços praticados no mercado. 
 
A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro 
 
A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a 
assinatura desta. 
 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2016 - FMS e a proposta da Detentora da 
Ata. 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização da presente ata. 
 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e demais normas 
aplicáveis. 
 

 
Ipira, SC 06 de Maio de 2016. 

 
 
 

Nome da Empresa: ANDERSON ROSA MELO - ME 
 CNPJ: 11.045.244/0001-07 

Representante legal da Detentora da Ata: Anderson Rosa Melo 
CPF: 019.497.500-27 

 
 
 
 

Daniela Maria Tofolo da Costa Silva 
Responsável Secretaria Municipal Saúde e Promoção Social 

CONTRATANTE 


