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1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 
28/2018. PROCESSO N° 112/2018. 

 
OBJETO: Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para 
eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e odontológicos para a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
ONDE LÊ-SE:  

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO: Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para 
eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e odontológicos para a 
Secretaria Municipal de Saúde: 
Item Quant Uni Especificações Valor 

164 20 Un Adesivo de frasco único fotopolimerizável. Frasco 
6g (5,6ml), primer e adesivo em um só frasco. 
Solvente à base de água e álcool, partícula de carga 
de 5mm. Adesivo com 10% de peso em carga. 

    
   R$ 19,00 

 
LEIA-SE: 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO: Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para 
eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e odontológicos para a 
Secretaria Municipal de Saúde: 
Item Quant Uni Especificações Valor 

     

 

OBS: Que seja desconsiderado o Item 164 do termo de referência deste Edital. 

 

 

ONDE LÊ-SE:  
 
108 04 Fr Cariostático, concentração 30%, frasco com 5 ml, 

agente terapêutico capaz de paralisar o 
desenvolvimento de lesões cariosas.  

 
R$ 116,00 

110 20 Un Coletor para material pérfiro cortante, confeccionado 
a partir do papelão ondulato (caixa externa e 
bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) 
e polietileno de alta densidade (sacola para 
revestimento) 13 L. 

 
 

R$ 33,33 

112 50 Pc Condicionador Dental ácido fonfórico 37% + 
clorexidina 2%. Bixa viscosidade e excelente 
tixotropia. Sem sílica. Pacote com 03 unidades. 

R$ 34,63 

128 40 Kit Ionômero de vidro para restauração pó e líquido. 
Cimento a base de ionômero de vidro de presa 
química, para restauração dental apresentado na 

 
 
R$ 1.176,67 
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forma de pó que deve ser misturado ao ácido 
poliacrílico Maxxion R no momento da sua 
utilização. Embalagem contendo: 01 frasco de 
cimento em pó com 10g. 01 frasco de líquido com 
8g de pó. 01 bloco de espatulação. 

 
LEIA-SE: 

 

108 04 Fr Cariostático, concentração 30%, frasco com 5 ml, 
agente terapêutico capaz de paralisar o 
desenvolvimento de lesões cariosas.  

 
R$ 30,96 

110 20 Un Coletor para material pérfiro cortante, confeccionado 
a partir do papelão ondulato (caixa externa e 
bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) 
e polietileno de alta densidade (sacola para 
revestimento) 13 L. 

 
 

R$ 8,50 

112 50 Pc Condicionador Dental ácido fonfórico 37% + 
clorexidina 2%. Bixa viscosidade e excelente 
tixotropia. Sem sílica. Pacote com 03 unidades. 

 
R$ 13,43 

128 40 Kit Ionômero de vidro para restauração pó e líquido. 
Cimento a base de ionômero de vidro de presa 
química, para restauração dental apresentado na 
forma de pó que deve ser misturado ao ácido 
poliacrílico Maxxion R no momento da sua 
utilização. Embalagem contendo: 01 frasco de 
cimento em pó com 10g. 01 frasco de líquido com 
8g de pó. 01 bloco de espatulação. 

 
 
 

R$ 24,33 

  
OBS: Juntamente com este Termo, estarão sendo disponibilizados novo 

Anexo I, bem como novo Arquivos COT, para serem baixados pelos 
interessados em participar do certame. 

  
Com estas alterações, mantidas as demais disposições contidas no edital, fica alterada 
a data da abertura do certame para o dia 16/07/2018 no mesmo horário e local, para 
recebimento dos envelopes de “Proposta” e “Documentação” conforme Edital de 
Pregão Presencial 28/2018. Para mais informações e esclarecimentos relativos a esta 
retificação, poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura do município de 
Chiapetta – RS, sito na Avenida Ipiranga, nº 1.544 – Centro, ou pelo telefone55-3784-
1300, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 
17:30 horas.  
 

                                                            CHIAPETTA – RS, 02 De Julho de 2018. 
 

 
 

  EDER LUIS BOTH 
Prefeito do Município 

 


