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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 238/07 

 

 

Processo Administrativo n° 07/10/33.322 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 134/07 

Objeto: Registro de preços de materiais odontológicos. 

 

  

  Aos 26 dias do mês de dezembro do ano de 2007, na cidade de 

Campinas, Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, 

n° 200, o Município de Campinas, devidamente representado, e a empresa PORTAL 
LTDA., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto 

Municipal n° 11.447/94 e suas alterações e do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, 

ao Registro de Preços referentes aos lotes abaixo discriminados, com seus respectivos 

preços unitários. 

 

Lote Código Descrição 
Quant. 

Estimada 
Preço Unitário 

R$ 

01 8931 

Adesivo de frasco único – primer e adesivo, para união de 

resinas compostas fotopolimerizáveis a estrutura dental, 

composição: solução aquosa de 2-hidroximetilmetacrilato 

(HEMA), solução de bisfenol diglicidil dimetecrilato (BIS GMA), 

diuretano dimetracrito, copolímero, canforoquinona, água, 

etanol e glicerol 1.3 dimetacrilato. Apresentação do adesivo: 

frasco de 4 a 8ml. Obs: cada frasco equivale a uma peça. 

1.500 35,58 

07 29444 

Guta percha em bastão sortidas. Composição: guta percha e 

óxido de zinco, caixa com 30 gramas aproximadamente. Obs: 

cada caixa equivale a uma peça. 

24 16,50 

08 24515 

Kit de cimento de ionomero de vidro auto-polimerizável para 

restauração, frasco de pó com até 15 gramas de líquido com 

quantidade compatível de pó. Obs: cada conjunto compó + 

líquido equivale a uma peça. 

1.500 31,00 
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10 8028 

Limalha para amálgama, sem zinco, com alto teor de prata (no 

mínimo 71%); corte fino em frasco de vidro, com no mínimo 

30g e no máximo 32g. Obs: cada frasco equivale a uma peça. 

1.700 48,00 

15 8020 

Resina composta micro partícula fotopolimerizável cor A-2. 

Composição: produzida com base em uretano dimetilacrilato 

(dióxido de silício, altamente disperso 0,02-0,07 micras e 

fragmentos polimerizados 10-20 micras. Cada bisnaga com no 

mínimo 4 gramas e no máximo 5 gramas. Obs: cada bisnaga 

equivale a uma peça. 

1.540 29,60 

18 7888 

Solução anestésica cloridrato de lidocaína 0,02 e cloridrato de 

fenilefrina 0,004g. Lote com 100 tubetes de 1,8ml. Cada lote 

equivale a uma peça. Obs: os tubetes deverão ser lisos, sem 

letras em relevo, para encaixe na seringa. 

1.700 39,00 

                         

                        Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo 

prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando 

automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no 

Pregão epigrafado. 

 

    Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, 

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 

Campinas, 26 de dezembro de 2007 

   

 
 

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
Secretário Municipal de Saúde 

 
  
 

PORTAL LTDA  
Representante Legal: Thatyana Oliveira Alves 

R. G. n. º 27.321.077-4 
CPF n.º 273.314.728-52 

 


