
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 tiras reagentes para dosagem de 

glicemia capilar em sangue total e glicosímetros compatíveis em regime de comodato para distribuição 

gratuita aos pacientes cadastrados junto à Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, declarando 

que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 009/2015, 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. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar em sangue total e glicosímetros 

compatíveis em regime de comodato para distribuição gratuita aos pacientes cadastrados junto à 

Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

Item Quant. Unidade Produto Marca 

R$  

Unitário 

R$ 

Total 

01 150 Caixa 

TIRA REAGENTE PARA DOSAGEM DE 

GLICEMIA CAPILAR EM SANGUE 

TOTAL. As tiras reagentes possuem uma película 

protetora em PVC, cuja finalidade é a proteção da 

área reagente, sendo a mesma dotada de três 

eletrodos, visando à minimização na interferência 

dos resultados. O volume de amostra de sangue é 

de 1 microlitro. Tempo de leitura: inferior a 10 

segundos. Apresentação: caixas com 50 

(cinquenta) unidades cada, embaladas 

individualmente. As tiras devem estar 

acondicionadas em embalagem adequada e de 

fácil manuseio, sem invólucros individuais, que 

possam ocasionar demora ao paciente na medição 

da glicemia. A embalagem externa deve conter 

informações de procedência, data de 

fabricação/validade e registro junto ao Ministério 

da Saúde/ANVISA. A Empresa, em regime de 

comodato, deverá oferecer 50 (cinquenta) 

aparelhos/equipamentos (glicosímetros), já 

codificados e calibrados, compatíveis para 

utilização das respectivas tiras reagentes. 

Validade: de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da 

data de entrega. 

   

TOTAL 
 

 

Data e local 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


