
 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 032/2018. 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018. 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019. 
 

Aos 11 dias do mês janeiro de 2019, na Prefeitura Municipal de São José das 
Missões/RS, são registrados os preços da Empresa Dental Show Comércio 
de Produtos Odontológicos e Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ sob o 
nº 11.776.334/0001-78, com sede na Avenida Luis Antonio Faedo, nº 1810, 
sala 01, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Sr. Alexandre da Rosa, brasileiro, inscrito no RG nº 
12.999.627-7-PR, CPF nº 047.528.829-73, para eventual fornecimento dos 
objetos descrito no quadro abaixo, de acordo com o resultado do P.P. nº 
014/2018 - SRP, descritos a seguir: 
 
- Material Ambulatorial: 

Item Quant. Ref. Descrição Objeto Marca Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

01 05 Unid. Abocath nº 16, filtro transparente. DESCARPACK R$ 0,62 R$ 3,10 
02 10 Unid. Abocath nº 18, filtro transparente. DESCARPACK R$ 0,64 R$ R$ 

6,40 
03 20 Unid. Abocath nº 20, filtro transparente. DESCARPACK R$ 0,68 R$ 13,60 
04 200 Unid. Abocath nº 22, filtro transparente. DESCARPACK R$ 0,68 R$ 

136,00 
05 300 Unid. Abocath nº 24, filtro transparente. DESCARPACK R$ 0,70  R$ 

210,00 
06 300 Unid. Scalp nº 23, estéril, confeccionado em PVC, 

agulha em aço inox, embalados 
individualmente, em embalagem com 100 
unidades.  

LABOR 
IMPORT 

R$ 0,17 R$ 51,00 

07 02 Unid. Tala de imobilização pequena, para primeiros 
socorros. 

FIBRA 
RESGATE 

R$ 0,77 R$ 1,54 

11 30 Unid. Extensor polifix 2 vias, estéril, confeccionado 
em PVC, transparente, atóxico,  

VITAL GOLD R$ 0,62 R$ 18,60 

21 500 Caixas Luvas procedimento P, sem pó, descartável, 
embalagem com 100 unidades. 

NUGARD R$ 20,57 R$ 
10.285,00 

24 05 Caixas Luvas cirúrgicas, estéril, tamanho 7, 
embalagem com 1 par 

MAXITEX R$ 1,03 R$ 5,15 

33 10 Unid. Equipo microgotas, confeccionado em PVC 
flexível e incolor, descartável, embalagem com 
1 unidade.  

LABOR 
IMPORT 

R$ 1,28 R$ 12,80 

34 200 Unid. Seringa descartável, sem agulha, estéril, 20 ml. DESCARPACK R$ 0,41 R$ 82,00 



37 1.000 Unid. Seringa descartável, sem agulha, estéril, 5 ml, 
confeccionada em polipropileno, bico com 
rosca. 

DESCARPACK R$ 0,16 R$ 
160,00 

39 1.000 Unid. Agulha descartável 25x7, estéril, embalagem 
com 100 unidades. 

LABOR 
IMPORT 

R$ 0,06 R$ 60,00 

41 500 Unid. Agulha descartável 25x6, estéril, embalagem 
com 100 unidades.  

LABOR 
IMPORT 

R$ 0,06 R$ 30,00 

46 250 Unid. Espéculo vaginal, descartável, em poliestireno 
cristal, tamanho P, valvas anatômicas de 
contornos lisos e regulares, semelhante ao 
formato dos fórnices vaginais, dispositivo de 
abertura (parafuso borboleta). 

CRAL R$ 0,73 R$ 
182,50 

55 20 Caixas Máscara cirúrgica, descartável, com 3 camadas, 
com filtragem bacteriana superior a 96%, não 
alérgica, não estéril não inflamável, 100% 
polipropileno, totalmente atóxica, embalagem 
com 50 unidades.  

PHARMATEX R$ 4,87 R$ 97,40 

61 02 Unid. Tubo endotraqueal com balão nº 7, material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal, 
marcadores de graduação em centímetro, 
embalagem individual tipo blister, de fácil 
abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em 
polipropileno, válvula ABS como mola 
inoxidável. 

SOLIDOR R$ 3,97 R$ 7,94 

62 02 Unid. Tubo endotraqueal com balão nº 7.5, material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal, 
marcadores de graduação em centímetro, 
embalagem individual tipo blister, de fácil 
abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável. 

SOLIDOR R$ 3,97 R$ 7,94 

63 02 Unid. Tubo endotraqueal com balão nº 8, material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal, 
marcadores de graduação em centímetro, 
embalagem individual tipo blister, de fácil 
abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em 
polipropileno, válvula ABS como mola 
inoxidável. 

SOLIDOR R$ 3,97 R$ 7,94 

69 30 Unid. Sonda nasogástrica longa nº 12, esterilizado por 
óxido de etileno, confeccionada em PVC, 
embalagem com 10 unidades.  

BIOSSANI R$ 0,75 R$ 22,50 

70 30 Unid. Sonda nasogástrica longa nº 14, esterilizado por 
óxido de etileno, confeccionada em PVC, 
embalagem com 10 unidades. 

BIOSSANI R$ 0,98 R$ 29,40 

 
- Material Odontológico: 

Item Quant. Ref. Descrição do objeto Marca Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

74 02 Unid. Anestésico tópico gel benzocáina 200 mg, 
embalagem com 12 gramas, sabor tutti-frutti. 

DFL R$ 6,26 R$ 12,52 



75 05 Unid. Michobrush com haste dobrável ( 1 dobra) 
indicados para levar e aplicar soluções como: 
adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos, 
etc. Composição: polipropileto e fibras de 
poliamida, ponta com cerdas de nylon no tamanho 
fino 1,5 mm, embalagem, com 100 unidades, com 
validade indeterminada. 

FGM R$ 7,32 R$ 36,60 

77 02 Caixas Agulha gengival cuta 22x0,30 – 30 gramas, 
estéril, atóxica, apirogênica, caixa com 100 
unidades, com validade de 5 anos. 

INJEX R$ 29,40 R$ 58,80 

79 20 Unid. Papel carbono, embalagem com 12 unidades, 
dupla face (vermelho e preto), registros precisos, 
alta resistência á tração, utilização em ambiente 
úmido, facilita a diferenciação de contatos 
oclusais, espessura ultra-fina (19 micras), película 
de polietileno, película de hidrofóbica, 12 folhas 
76x22mm. 

ACCUFILM R$ 8,12 R$ 162,40 

80 10 Embalagem Sugador odontológico descartável, tubo e ponteira 
atóxicos, arame em aço especial, desenvolvido 
para fixação imediata na posição desejada pelo 
profissional, ponteira macia e aromatizada sabor 
tutti-frutti, embalagem com 40 unidades. 

SS PLUS R$ 4,53 R$ 45,30 

81 02 Unid. Ionômetro de vidro restaurador, embalagem com 
10 gramas de pó + 8 gramas de líquido + 1 dosador 
de pó + 1 bloco de espatulação, cor A2, cimento 
de pressa rápida, possui uma boa adesão ao 
esmalte e á dentina sendo desnecessário a criação 
de retenções, biocompatível, maior capacidade de 
liberação de flúor com finalidade anticariogênica, 
maior capacidade de recarga de flúor, produto 
com certificação CE (certificação européia), 
validade 2 anos após a data de fabricação. 

FGM R$ 14,90 R$ 29,80 

82 01 Unid. Restaurador provisório IRM, embalagem com 38 
gramas de pó + 15 ml de líquido, permite a 
confecção de restaurações temporárias de longa 
duração, podendo ser mantido na cavidade bucal 
por até dois anos, material ideal para confecção de 
base de restaurações de amálgama, durabilidade 
dos curativos, alta resistência á compressão 

DENTSPLY R$ 74,48 R$ 74,48 

83 02 Embalagem Teste indicador biológico, frasco plástico 
contendo tira de papel, esporos de geobalillus 
stearothermophilus e ampola de vidro selada com 
meio de cultura, embalagem com 10 unidades, 
com validade de 2 anos. 

2I R$ 29,26 R$ 58,52 



90 02 Unid. Adesivo fotopolimerizável. Sistema adesivo de 
frasco único (5ª geração) fotopolimerizável com 
excelente adesão ao esmalte e à dentina; 
Praticidade: primer e adesivo num só frasco; 
Solvente de água e álcool: não evapora como a 
acetona, o que faz com que o adesivo apresente a 
mesma performance da primeira até a última gota 
do frasco; Possui a tampa flip-top, que evita o 
desperdício e a evaporação do solvente; Possui 
elevado rendimento (frasco com 6 g rende até 280 
gotas, com o rendimento de até 280 restaurações) 
e menor sensibilidade técnica e pós-
operatória;Contém 10% em peso de carga 
nanoparticulada: propicia elevada resistência de 
união e não precisa agitar o frasco antes de usar; 
Frasco laranja: permite o controle de estoque; 
Rendimento: Até 280 restaurações. 

3M R$ 97,00 R$ 194,00 

91 01 Unid. Kit de borrachas para polimento de resina 
composta. Kit com 12 unidades + broqueiro. Nos 
formatos: 3 Ogivas sendo: (Branca=fino), 
(Amarelo =normal), (verde=grosso) 
 + 3 Torpedos sendo: (Branca=fino), (Amarelo 
=normal), (verde=grosso) +  
3 Taças sendo: (Branca=fino), (Amarelo 
=normal), (verde=grosso) 
 + 3 Lentilhas sendo: (Branca=fino), (Amarelo 
=normal), (verde=grosso). 

MICRODONT R$ 44,96 R$ 44,96 

93 10 Unid. Ponta diamantada n° 3100. Fabricada em aço 
inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. Granulação: Fina (F) Vermelho - 
46µm. Validade Indeterminada. 

KG R$ 7,19 R$ 71,90 

95 02 Unid. Rolo de papel grau termo selante 150mm x 50m. ESTERILCARE R$ 32,00 R$ 64,00 

96 03 Unid. Tira de lixa de aço. Composição: Aço inoxidável 
e óxido de alumínio, largura de 4 mm. Embalagem 
com 12 unidades. 

INJECTA R$ 5,06 R$ 15,18 

98 05 Unid. Fita banda matriz metálica, confeccionada em aço 
inoxidável, superfície uniforme, bordas que não 
machuquem o paciente, flexível, promova o 
contorno proximal, embalagem com 1 rolo, com 
medidas 7x0,05x500mm. 

PREVEN R$ 1,27 R$ 6,35 

99 05 Unid. Fita banda matriz metálica, confeccionada em aço 
inoxidável, superfície uniforme, bordas que não 
machuquem o paciente, flexível, promova o 
contorno proximal, embalagem com 1 rolo, com 
medidas 5x0,05x500mm. 

PREVEN R$ 1,14 R$ 5,70 

100 03 Unid. Resina natural flow. Composição: o (BIS-GMA) 
resina de dimetacrilato, boroalumínio silicato de 
vidro, sílica sintética e pigmentos, consistência 
fluída, adere intimamente ao esmalte e 
restaurações com resina ou ionômero de vidro, 
não necessita na maioria dos casos de polimento, 

FGM R$ 15,84 R$ 47,52 



aplicou está pronto, é aplicado diretamente na 
seringa, não necessita outro instrumento, não é 
solúvel nos fluídos bucais, promove inacreditável 
estética, fotoativada, tixotrópico, cor A2. 

101 01 Unid. Tricresol formalina, antisséptico e desinfetante 
para canais radiculares, que alia as propriedades 
do formaldeído com orto-cresol, alto teor de 
pureza, frasco com 10 ml. 

BIODINAMICA R$ 4,46 R$ 4,46 

102 02 Embalagem Condicionador dental ácido fosfórico 37%, 
clorexidina 2%, sem sílica, embalagem com 3 
seringas de 2,5 ml + 3 pontas aplicadoras, com 
validade de 2 anos. 

MAQUIRA R$ 5,13 R$ 10,26 

103 05 Unid. Flúor em gel, embalagem com 200 ml, neutro, 
flúor gel em 1 minuto, flúor neutro: fluoreto de 
sódio 2%, não tem corantes, gel neutro 
transparente e com agradável sabor menta. 

IDOONTOSUL R$ 4,13 R$ 20,65 

104 03 Unid. Pasta profilática, bisnaga contendo 50 gramas de 
pasta, sabor tutti-frutti. Composição: pedra 
pomes, carbonato de cálcio, glicerina, água, 
sorbitol, corante, aromatizantes, espessantes, 
edulcorantes e preservativos. 

MAQUIRA R$ 6,32 R$ 18,96 

105 01 Unid. Pedra pomes extra fina, pó extra fino, abrasivo, 
embalagem 100 gramas. 

IDOONTOSUL R$ 4,93 R$ 4,93 

106 20 Unid. Escova robinson média, para uso em contra 
ângulo, baixa rotação, embalagem com 1 unidade, 
com validade indeterminada. 

PREVEN R$ 1,27 R$ 25,40 

107 02 Caixas Fio de sutura 4-0, fio de sutura sintético, de nylon 
monofilamentar, estéril, não absorvível, de 
encapsulamento gradual por tecido conectivo 
fibroso, biodegradado a uma taxa de 20% ao ano, 
agulha meio arco de 17 milímetros, caixa com 24 
unidades. 

PROCARE R$ 27,93 R$ 55,86 

110 03 Caixas Máscara descartável, fabricada com 100% 
polipropileno com 3 camadas, produto não estéril, 
com elástico para firmar ao rosto, eficiência de 
filtragem, bacteriana superior a 96%, não alérgico, 
não inflamável, sem látex, sem fibra de vidro, 
totalmente atóxica, cor branca, embalagem com 
50 unidades. 

PHARMATEX R$ 5,06 R$ 15,18 

111 06 Unid. Broca aço esférica, broca de baixa rotação 
produzida em aço carbono com lâminas lisas, 
22,5mm de comprimento, tamanho 18 nº 6. 

MAILLEFER R$ 2,80 R$ 16,80 

112 06 Unid. Broca aço esférica, broca de baixa rotação 
produzida em aço carbono com lâminas lisas, 22,5 
mm de comprimento, tamanho 18 nº 8. 

MAILLEFER R$ 2,80 R$ 16,80 

113 02 Unid. Lubrificante spray 200 ml, produzido em óleo 
mineral de baixa viscosidade, não tóxico, sua 
fórmula pode previnir oxidações e lubrifica as 
partes móveis de instrumentos odontológicos, 

MAQUIRA R$ 17,89 R$ 35,78 



produto possa suportar altas temperaturas 
(temperatura de esterilização) sem perder suas 
propriedades anti-oxidante e lubrificante. 

114 03 Caixas Anestésicos injetável Lidocaína HCL 2% com 
Epinefrina 1:100.000. Tubete de vidro. 
Embalagem com 50 tubetes. 

DLF R$ 71,82 R$ 215,46 

115 06 Caixas Anestésicos injetável Articaína HCL 4% com 
Epinefrina 1:100.000. Tubete de vidro. 
Embalagem com 50 tubetes. 

DLF R$ 127,68 R$ 766,08 

As especificações e condições constantes no Edital de Licitação nº 032/2018, 
Pregão Presencial nº 014/2018, assim como os termos da proposta vencedora 
da licitação, integram esta Ata de Registro de Preços (ARP), independente 
de transcrição.  
Havendo a necessidade de aquisição dos produtos que compõem o objeto 
desta ARP, o Município de São José das Missões convocará a empresa 
beneficiária para a retirada da nota de empenho, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no instrumento convocatório. O prazo de entrega dos 
produtos eventualmente solicitados é de no máximo 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da nota de empenho pela Contratada.  
O registro de preços terá a vigência de um ano, contado a partir da data 
de assinatura desta ARP.  
Conforme previsão contida no item 10.7 do Edital de Pregão Presencial nº 
014/2018 - SRP (art. 9º, III, do Decreto Municipal nº 031/2018), a Prefeitura 
Municipal de São José das Missões informa que serão permitidas adesões à 
esta ata de registro de preços. O quantitativo decorrente das adesões não 
poderá exceder ao quíntuplo da quantidade registrada para cada item na ata 
de registro de preços.  
Para dirimir questões possíveis divergências entre as partes, oriundas da 
presente Ata de Registro de Preços não possam ser dirimidas pela 
intermediação Administrativa, fica eleito o Foro de Comarca de Palmeira 
Das Missões/RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que se apresente. 
 

São José Das Missões/RS, 11 de Janeiro de 2019. 
 

_____________________________________ 
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 



 
 

_____________________________________ 
Sra. Dolores Picolotto de Souza 

Enfermeira 
Fiscal da Contratação 

 
 

___________________________________ 
DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO 

E HOSPITALARES EIRELI 
Representante da Empresa Sr. Alexandre da Rosa 

VENCEDORA 
 

Testemunhas: 
 
1a ____________________________ 
 
2a ____________________________ 


