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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 86/07 

 
 
Processo Administrativo n.º 07/10/05.088 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Modalidade: Concorrência n.° 010/2007 

Objeto: Material de consumo em especialidades de Odontologia. 

 
 
                        Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2007, no Paço Municipal, situado na 

Avenida Anchieta, n° 200, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, o MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS, devidamente representado, e a empresa DAKFILM COMERCIAL LTDA, por seu 

representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 11.447, de 31 de 

janeiro de 1994 e suas alterações e do edital da Concorrência em epígrafe, ao Registro de 

Preços referente ao(s) item(ns) abaixo discriminado(s), com seu(s) respectivo(s) preço(s) 

unitário(s). 

 

Item Código Descrição Unid Quant. 
 

Valor 
Unit. R$ 

 

26 16503 Endo PTC – 25 gramas (pote). Obs: cada pote 
equivale a uma peça. 

PC 250 8,75 

30 21305 

Ficha para acondicionamento de RX odontológico, 
confeccionada em papelão resistente, na cor branca, 
com capacidade para 01 filme, lote com 100 unidades. 
Obs: cada lote com 100 unidades equivale a uma 
peça. 

PC 150 4,27 

31 21304 

Ficha para acondicionamento de RX odontológico, 
confeccionada em papelão resistente, na cor branca, 
com capacidade para 02 filmes. Lote com 100 
unidades. Obs: cada lote com 100 unidades equivale 
a uma peça. 

PC 150 4,27 

34 9996 
Fixador para revelação de filme odontológico, 
acondicionado em frasco com no mínimo 400 ml, e no 
máximo 600 ml. Obs: cada frasco equivale a uma 
peça. 

PC 500 4,10 

35 8449 Gesso comum para odontologia, pacote contendo de 
1 a 2 Kgs. Obs: cada pacote equivale a uma peça. 

KG 350 1,50 

36 17605 
Gesso pedra para confecção de modelos, pacote 
contendo de 1 a 2 Kgs. Obs: cada pacote equivale a 
uma peça. 

PC 1.000 2,07 
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45 8895 Grampo para dique de borracha, tipo Ivory, número 
211. 

PC 170 17,18 

46 8909 Grampo para dique de borracha, tipo Ivory, número 
29. 

PC 170 17,18 

47 8913 Grampo para dique de borracha, tipo Ivory, número 
2-A unidade. Obs: cada unidade equivale a uma peça. 

PC 150 17,18 

48 2924 
Isolante composição: água, alginato de sódio e 
conservantes, embalagem com no mínimo 95 ml e no 
máximo 250 ml Obs.: cada frasco equivale a uma 
peça. 

PC 50 5,90 

49 29245 

Cimento endodontico para obturação de canais, 
composição: pó óxido de zinco, resina hidrogenada, 
subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de 
sódio, líquido: eugenol e óleo de amêndoas doces. 
Apresentação: kit contendo frasco de pó com 12 grs e 
frasco de liquido com 10 ml. Obs.: cada kit equivale a 
uma peça. 

PC 680 12,40 

112 9997 
Revelador para filme odontológico de processamento 
manual, acondicionado em frasco com no mínimo 400 
ml e no máximo 600 ml. Obs: cada frasco equivale a 
uma peça. 

PC 350 4,17 

116 29253 
Verniz com flúor, contendo 5% de fluoreto de 
sódio(equivalente a 2,26% de flúor) em base adesiva, 
embalagem apresentando frasco com 10 ml. Obs.: 
cada embalagem equivale a uma peça. 

PC 240 12,99 

                         
                        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 apresentada na Concorrência em epígrafe. 

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

aprovada, será assinada pelas partes. 

 
Campinas, 25 de junho de 2007. 

 

 
JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 

Secretário Municipal de Saúde 
 

 

DAKFILM COMERCIAL LTDA  
Representante Legal: João Fernando Fonseca  

R. G. n.º 14.011.199 
CPF n.º 032.390.428-94 


