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Igarapava - SP, 26 de abril de 2018.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 020 / 2018

Diante dos questionamento formulados, bem como, a busca por melhores preços e
ampla concorrência, a Prefeitura Municipal de Igarapava, promove a presente retificação do
certame em epígrafe, que tem como objeto a aquisição de kits de higiene bucal, com entrega
fracionada, destinados a campanhas de promoção e prevenção a saúde bucal nas escolas e
instituições do município de Igarapava-SP de acordo com as condições editalícias.
Nos anexos I – Termo de Referência, III – Planilha de Estimativa de Custo, IV –
Modelo Para Apresentação de Proposta de Preço e, VII – Minuta de Contrato:
Onde se lê:
Kit de Higiene Bucal – Estojo PVC personalizado com feixe de botão, no verso da
embalagem deverá constar o layout da prefeitura e secretaria de saúde conforme anexo,
Creme dental fluoretado, aromatizado, composição básica: carbonato de Cálcio, Laurio
sulfato de sódio, monoflúorfosfato de sódio, (1.200 a 1.400 PPN), acarina sódica, sorbitol,
composição aromática e água; fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não
sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo; embalado em bisnagas plásticas de
30 gramas, providos de tampa plástica que permita o controle de escape do produto e com
vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero do
lote, validade, numero do registro do Ministério da Saúde e selo da ABO. Escova dental
infantil, embaladas em saco plástico lacrado, cerdas de nylon macias, com quatro fileiras de
tufos contendo trinta e quatro tufos no mínimo, pontas arredondadas e uniforme, com selo
de qualidade da ABO. Fio dental de 25 metros embalado em estojo de plástico.
Leia – sê
Kit de Higiene Bucal – Estojo PVC personalizado com feixe de botão, no verso da
embalagem deverá constar o layout da prefeitura e secretaria de saúde conforme anexo,
Creme dental fluoretado, aromatizado, composição básica: carbonato de Cálcio, Laurio
sulfato de sódio, monoflúorfosfato de sódio, (1.200 a 1.500 PPM), acarina sódica, sorbitol,
composição aromática e água; fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não
sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo; embalado em bisnagas plásticas de
30 gramas, providos de tampa plástica que permita o controle de escape do produto e com
vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero do
lote, validade, numero do registro do Ministério da Saúde e selo da ABO. Escova dental
infantil, embaladas em saco plástico lacrado, cerdas de nylon macias, contendo no mínimo
trinta tufos, pontas arredondadas e uniforme, com selo de qualidade da ABO. Fio dental de
25 metros embalado em estojo de plástico.
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Diante das sobreditas alterações, reabre – se o prazo da sessão para o dia 14 de
maio de 2018, sendo o credenciamento a partir das 09 horas até 09h30min e recebimento
de envelopes (proposta de preços e habilitação) e disputa de lances a partir das 09h30min.

Permanecem inalteradas as demais disposições.

(a)José Ricardo Rodrigues Mattar
Prefeito Municipal
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