
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 junto às Unidades de Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste 

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

046/2016, 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 junto às Unidades de Saúde, sob a coordenação 

da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

Item Quant. Unidade Produto Marca 

R$  

Unitário 

R$ 

Total 

1 100 Un 

Espelho bucal plano n
o
 5 autoclavável, espelho de 1

o
 

plano camada refletiva superior frontal, registro na 

ANVISA. 

   

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

com 03 seringas. 
   

3 20 Un 

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. 

   

4 20 Cx 
Aplicador descartável fino microbrusch com 100 

unidades 
   

5 30 Un 

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. 

   

6 30 Cx 
Agulha gengival descartável com 100 unidades – 

30g curta para anestesia odontológica. 
   

7 5 Cx 
Anestésico lidocaína 2% sem vaso constritor, com 

50 unidades, tubetes de 1,8ml. 
   

8 25 Cx Anestésico 3% com vaso constritor, felipressina a 
   



0,03%, tubetes de 1,8ml, caixa com 50 unidades. 

9 5 Un 

Lâmina de bisturi esterilizada n
o
 12, 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. 

   

10 200 Pac Algodão em rolete com 100 unidades. 
   

11 20 Un 

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. 

   

12 20 Un 

Fio dental 100 m, rolo em poliamida com cera 

mineral e aroma agradável, rolo 100 metros, atóxico 

e não alérgico. 

   

13 100 Un 
Broca 3195F ponta diamantada em embalagem 

esterilizada. 
   

14 7 Cx 

Tira de poliéster caixa c/50 un., acabamento e 

polimento em superfícies proximais de restaurações 

realizadas com resina composta e ionômero de 

vidro. 

   

15 10 Un 

Pasta profilática 50g com flúor, acondicionada em 

embalagem plástica para polimento das superfícies 

dentárias, com embalagem de 50g, sem corante. 

   

16 1.500 Kit 

Kit higiene bucal (escova, creme e fio dental), 

escova infantil, creme dental 50 gr, fio dental 25m e 

sacolinha plástica com fecho para acondicionamento 

do kit. 

   

TOTAL  

 

Data e local 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


