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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 - FMS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016 - FMS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2016 
 
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  

05 Pacote 100 
Algodão em roletes, pcte com 100 
unid 

SSPLUS  1,43 143,00 

22 Kit 10 

Cimento de ionômero de vidro para 
restaurações quimicamente 
ativado: Pó: vidro de fluorsilicato de 
estrôncio, alumínio, lantânio e 
pigmentos com 10g. Cor A3. 
Líquido: ácido policarbônico, ácido 
tartárico e água com 8,3ml ou 10g. 

FGM 15,52 155,20 

23 Kit 03 

Cimento de Ionômero de vidro para 
cimentação quimicamente ativado. 
Pó: vidro de fluorsilicato de vidro, 
copolímeros de ácido carbônico 
(poliacrílico e maleico) e pigmentos 
com 15g. Líquido: solução de ácido 
tartárico com 6 ml. Tamanho de 
partículas < 12 µm, partículas < 1µ 
e grânulos maiores com tamanho 
<0,5mm e fácil mistura e fina 
espessura de película. 

FGM 17,08 51,24 

24 Kit 03 
Cimento dentário de óxido de zinco 
e eugenol, pó e líquido, pó c/ 50gr e 
líquido c/ 20ml cada. 

Iodontosul 14,07 42,21 

26 Kit 20 

Condicionador ácido para 
esmalte/dentina. Concentração 
37% contém 2,5ml cada seringa, kit 
com 3 unidades 

Angelus  3,41 68,20 
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28 Caixa 10 
Envelope autoselante 
90mmx245mm para autoclave. 
Caixa com 100 unid cada 

Harbo 14,97 149,70 

31 Unid 02 Espátula Suprafill nº 2 LM 11,60 23,20 

33 Caixa 02 
Fita Matriz pré-molar aço, caixa 
com 20 unidades  

TDV 36,18 72,36 

34 Caixa 02 
Fita Matriz molar aço, caixa com 20 
unidades  

TDV 36,18 72,36 

36 Frasco 04 
Fixador para filme radiográfico, com 
475ml 

Caithec 5,79 23,16 

39 Unid 02 
Hidróxido de cálcio PA, frasco com 
10 gr. 

Iodontosul 3,19 6,38 

42 Kit 04 

Ionômero de vidro restaurador 
fotopolimerizável Pó: vidro de 
fluoralumino silicato, persulfeto de 
potássio e ácido ascórbico 
microencapsulados e pigmentos 
frasco 90gr. Líquido solução 
aquosa com copolímeros do ácido 
polialcenóico, HEMA e fotoiniciador 
com fonoquinona frasco com 8ml 

SDI 175,02 700,08 

45 Und 12 

Creme dental com flúor e cálcio em 
sua formulação, auxiliando de 
maneira segura a resistência e 
saúde dentária. Possui três 
camadas de pasta em um mesmo 
produto, cada uma com uma função 
específica: A primeira garante uma 
proteção anticárie completa, 
evitando futuros problemas. A 
segunda auxilia no branqueamento 
dos dentes, sem nenhuma química 
ofensiva. A terceira finaliza 
deixando um hálito fresco e 
saboroso por toda a boca. 

ICE Fresh 1,34 16,08 

81 Frasco 04 
Revelador para filme radiográfico, 
com 475ml. 

Caithec 5,79 23,16 

95 Frasco 02 
Tricresolformalina. Frasco com 10 
ml 

Iodontosul 4,21 8,42 

97 Caixa 02 

Revelador de placa: Pastilhas : 
Fucsina Básica (2%), Sacarina 
Sódica, Lactose, Ciclamato de 
Sódio e Excipientes. Cx com 120 
unid 

Iodontosul 10,44 20,88 

   
 
R$ 1.575,63 
 

   

 
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 

http://www.suryadental.com.br/surya/produto/80276/fita+matriz+premolar+aco+c20+tdv+4107
http://www.suryadental.com.br/surya/produto/80276/fita+matriz+premolar+aco+c20+tdv+4107
http://www.suryadental.com.br/surya/produto/80276/fita+matriz+premolar+aco+c20+tdv+4107
http://www.suryadental.com.br/surya/produto/80276/fita+matriz+premolar+aco+c20+tdv+4107
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estabelecidas no mesmo, como se aqui estivessem transcritas, das quais os signatários declaram 
terem pleno conhecimento. 
 
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: SILMES COMÉRCIO DE  
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME 

 CNPJ: 04.989.294/0001-87 
Representante legal da Detentora da Ata: Júlia Wagner Jumes  

CPF: 821.619.099-91  
 
 

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

CONTRATANTE 
 
 


