
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de materiais odontológicos para 

uso nas Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, deste 

Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 

029/2015, bem como com as Leis n
o
 10.520/2002, n

o
 8.666/93 e Decretos Federais n

os
 3.697/2000, 

3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 15 (quinze) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de materiais odontológicos para uso nas Unidades Básicas de Saúde, coordenadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

Item Quant. Unidade Produto Marca 

R$  

Unitário 

R$ 

Total 

1 30 Unidade 

Adesivo fotopolimerizável, frasco único, 

contendo 5,6ml (6g); solvente à base de água e 

álcool; espessura de película de 7 µm, com 10% 

em peso de carga (nanopartículas de sílica com 

tamanho de 5 nanômetros). 

   

2 30 Caixa 
Agulha gengival descartável 30g curta para 

anestesia odontológica - caixa 100 unidades. 

   

3 100 Pacote Algodão rolete, pacote com 100 unidades. 
   

4 40 Caixa 

Anestésico local 3% com vaso constritor 

felipressina a 0,03%, tubetes de 1,8ml, caixa com 

50 unidades. 

   

5 4 Caixa 
Anestésico lidocaína 2%, sem vaso constritor, 

tubetes de 1,8ml, caixa com 50 unidades.  

   

6 20 Pote 

Amálgama capsulado 02 porções liga para 

amálgama dental, mangama 2 com alto teor de 

cobre e zinco, apresentando, resistência a fratura, 

vedamento marginal, fácil de condensar, isento da 

face gama II, composto por prata, cobre, estanho, 

mercúrio. Apresentação: pote com 50 unidades de 

cápsulas com 02 porções. 

   

7 60 Unidade 
Anestésico tópico gel em 20% de benzocaína, 

sabor menta e tutti-fruti. 

   

8 30 Pacote 
Ácido fosfórico a 37%, em gel, seringa com 2,5ml 

(pacote com 3 seringas). 

   

9 100 Unidade 

Espelho plano nº5 autoclavável, espelho de 1º 

plano camada refletiva superior frontal, registro 

na ANVISA. 

   

10 20 Rolo 
Fio dental rolo em poliamida com cera mineral e 

aroma agradável, rolo 100 metros, atóxico e não 

   



alérgico. 

11 30 Unidade 

Flúor tópico em forma de gel de flúor fosfato 

acidulado para aplicação tópica, indicado para o 

tempo de 01 minuto, especificamente, em 

odontologia em embalagem de tubo plástico de 

200ml, tixotrópico, concentração de 1,23% de 

íons de flúor ou 12.300 ppm (partes por milhão) 

de íons flúor em gel de ácido fosfórico a 0,1 molar 

com ph baixo. Sabores: menta ou tutti-fruti, com 

data de validade de dois anos no ato da entrega 

(tubo 200ml). 

   

12 20 Unidade 

Ionômero de vidro - cimento de ionômero de 

vidro condensável para uso na técnica art, para 

restauração em dentes posteriores, quimicamente 

ativado, ácido/base, radiopaco, pó contendo acido 

poliacrílico e acido tartárico; com rápido 

endurecimento, ótima adesão química à estrutura 

dentária, adesão em superfícies úmidas e liberação 

contínua de flúor, alta resistência à compressão e 

baixa abrasão. Estojo com pó (12,5gr) de cor 

universal A3, 8,5ml, líquido, bloco para 

manipulação e dosador para pó. Unidade: 

conjunto. 

   

13 30 Unidade 
Aplicador descartável fino (microbrush) c/ 100 

unidades. 

   

14 40 Pacote 

Carbono de articulação odontológica dupla 

cor/face, ultrafino, resistente a tração e umidade. 

Pacote com 12 folhas. 

   

15 15 Unidade 

Pasta para alveolite possuindo proteção física, 

analgésica e regeneradora como função 

terapêutica básica. Composto por própolis, 

iodofórmio, cloridrato de lidocaína, expediente e 

espessante - bisnaga 10 gramas. 

   

16 30 Unidade Resina A2 20 seg, tipo: fotoativa, aplicação: 
   



restauração direta em dentes anteriores e 

posteriores. Apresentação: bisnaga de 4g na cor 

A2. Partículas: micro híbridas ou nano partículas, 

composição da matriz orgânica: bisgma e tegma, 

carga inorgânica com zircônia/sílica, radiopaca, 

baixa pegajosidade, resistência a abrasão. Prazo 

de validade mínimo de dois anos. 

17 30 Unidade 

Resina A3 20 seg, tipo: fotoativa, aplicação: 

restauração direta em dentes anteriores e 

posteriores. Apresentação: bisnaga de 4g na cor 

A3. Partículas: micro híbridas ou nano partículas, 

composição da matriz orgânica: bisgma e tegma, 

carga inorgânica com zircônia/sílica, radiopaca, 

baixa pegajosidade, resistência a abrasão. Prazo 

de validade mínimo de dois anos. 

   

18 20 Unidade 

Resina A3,5 20 seg,  tipo: fotoativa, aplicação: 

restauração direta em dentes anteriores e 

posteriores. Apresentação: bisnaga de 4g na cor 

A3,5. Partículas: micro híbridas ou nano 

partículas, composição da matriz orgânica: 

bisgma e tegma, carga inorgânica com 

zircônia/sílica, radiopaca, baixa pegajosidade, 

resistência a abrasão. Prazo de validade mínimo 

de dois anos. 

   

19 30 Unidade 

Resina B2 20 seg, tipo: fotoativa, aplicação: 

restauração direta em dentes anteriores e 

posteriores. Apresentação: bisnaga de 4g na cor 

B2. Partículas: micro híbridas ou nano partículas, 

composição da matriz orgânica: bisgma e tegma, 

carga inorgânica com zircônia/sílica, radiopaca, 

baixa pegajosidade, resistência a abrasão. Prazo 

de validade mínimo de dois anos. 

   

20 20 Conjunto 
Restaurador intermediário tipo IRM, a base de 

óxido de zinco e eugennol reforçado por 

   



polímeros, presa rápida, alta resistência à 

compressão, propriedades sedativas, para uso em 

adulto ou crianças, validade mínima de 02 anos. 

Conjunto contendo 1 frasco de pó com 38g e 

líquido com 15ml. 

21 15 Unidade 
Cimento de Hidróxido de Cálcio pasta a pasta, 

para proteção pulpar. 

   

22 20 Unidade 

Matriz de aço inox 5 mm utilizadas para 

reconstrução dental, não estéril, com superfície 

uniforme, com bordas que não machucam, de fácil 

aplicação e remoção. 

   

23 20 Unidade 

Matriz de aço inox 7 mm utilizadas para 

reconstrução dental, não estéril, com superfície 

uniforme, com bordas que não machucam, de fácil 

aplicação e remoção. 

   

24 20 Unidade 
Clorexidina antisséptico para cavidades 2%, 

embalagem 100ml. 

   

25 10 Unidade 
Cunha de madeira anatômica colorida, 

embalagem com 50 unidades. 

   

26 15 Unidade Cariostático 12%, frasco com 10ml. 
   

27 30 Unidade 
Broca 1014 ponta diamantada em embalagem 

esterilizada. 

   

28 30 Unidade 
Broca 1092 ponta diamantada em embalagem 

esterilizada. 

   

29 30 Unidade 
Broca 702 ponta diamantada em embalagem 

esterilizada. 

   

30 30 Unidade 
Broca 703 ponta diamantada em embalagem 

esterilizada. 

   

31 30 Unidade 
Broca 1032 ponta diamantada em embalagem 

esterilizada. 

   

32 30 Unidade 
Broca 1046 ponta diamantada em embalagem 

esterilizada. 

   

33 30 Unidade 
Broca 3195F ponta diamantada em embalagem 

esterilizada. 

   



34 30 Unidade 
Broca 3203 ponta diamantada em embalagem 

esterilizada. 

   

35 30 Unidade 
Broca 2200 ponta diamantada em embalagem 

esterilizada. 

   

36 5 Caixa 

Lâmina de bisturi esterilizada nº 21, 

confeccionadas em aço carbono, esterilizadas por 

exposição a raios gama, com resistência a 

corrosão e perda de fiação, embaladas 

individualmente em material aluminizado, caixa 

com 100 unidades. 

   

37 8 Unidade Alavanca tipo bandeirinha. 
   

38 8 Unidade Alavanca reta. 
   

39 8 Unidade Fórceps ponta fina para raiz nº 62. 
   

40 8 Unidade Fórceps ponta fina para raiz nº 69. 
   

41 8 Unidade Fórceps odontológico infantil. 
   

42 8 Unidade 

Fórceps adulto “chifre de boi” nº16, instrumento 

cirúrgico articulado não cortante, produzido em 

aço inoxidável. 

   

43 10 Unidade Alvogyl – pasta para utilização dentária. 
   

TOTAL  

Data e local 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


