À
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Em face dos ITEM nº 02, relativo ao objeto da presente licitação, aduzindo para tanto o que se segue.
I – FATOS

O Município de Tremembé está à realizar um pregão eletrônico tipo menor preço por lote, visando à
contratação de empresa para fornecimento de material odontológico. A propósito, confira-se o anexo I
do Edital, o qual determina o objeto da licitação.
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE KIT DE HIGIENE BUCAL
PARA ATENDIMENTO AO PROJETO SORRISO DESTINADO AOS PACIENTES DO
MUNICÍPIO.
O item 02- são materiais de uso e utilização infantil. Todos os materiais devem ser direcionados
para criança.
Respeito ao público infantil não oferecendo creme dental adulto as crianças:
-Na literatura, trabalhos mostram a importância de desenvolver produtos para crianças baseados nas
suas preferências. Produtos desenvolvidos para crianças podem ser diferentes dos desenvolvidos para
adultos e ainda serem diferentes do que o adulto pensa que seria melhor para a criança. Moura et al.
(2010) após aplicação de testes para levantamento de opinião, encontraram um produto que foi mais
bem aceito pelos consumidores.
No que se refere ao aspecto da manutenção da saúde bucal por meio da escovação dos dentes pelos
escolares, um produto com características desenvolvidas especialmente para as crianças representa um
ganho na promoção da saúde bucal. Este ganho se traduz em uma maior motivação, aceitação, e
colaboração oferecidos por produtos adequados para a população escolar.
E conforme a ANVISA ( agencia nacional de vigilância sanitária). O Brasil é um dos maiores
mercados mundiais de cosméticos infantis. A utilização de produtos de higiene pessoal, como
xampus, condicionadores e sabonetes infantis, e de produtos de beleza já se incorporou ao dia-a-dia
de meninos e meninas. Esse crescente interesse vem chamando a atenção de pais, médicos e
autoridades sanitárias quanto à segurança desses produtos.
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ITEM 02
kit - coletivo de higiene bucal – infantil 01 escova dental infantil com cerdas macias; 01 tubo
de creme dental 90g, com fluor; 01 rolo de fio dental com 25m, confeccionado em
poliamida, com cera mineral e aroma, 01 revistinha educativa com assunto sobre uso de
escova, fio creme, creme dental e flúor, com 16 páginas para colorir destinada a promover
ensinamentos básicos sobre cuidados com a higiene bucal. 01 sacolinha plástica, medindo 12
x 20 cm, com botão de pressão e impressão da logomarca da prefeitura e do programa sorria
sp.
II – FATO
Conforme a descrição acima em edital, o CREME DENTAL não está direcionado para
crianças como a escova dental.
Diante do exposto, requer que seja acolhida e julgada procedente nosso
questionamento/providencia, de forma que a Administração Pública proceda a Aceitação.
Providenciando as devidas correções:
01 (um) creme dental INFANTIL até 1100ppm de flúor mais cálcio, embalado em bisnaga
plástica, no mínimo 90gramas, MARCA:

São José dos Campos, 17 de julho de 2017.

Túlio Prado Vilhena
RG 4.413.284 SSP/SP
CPF 221.878.478-53
SOCIO /ADMINISTRADOR

ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 04.980.028/0001-93
Est. Doutor Altino Bondensan,500 | Eugênio de Melo | Parque Tecnológico – Centro Empresarial– sala 205
São José dos Campos/SP | CEP:12.247-016 | Tel.: (12)3902.4750 | www.oralls.com.br

