
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 de expediente para uso nas 

Unidades de Saúde, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO 

PRESENCIAL 033/2015, bem como com as Leis n
o
 10.520/2002, n

o
 8.666/93 e Decretos Federais n

o
 3.697/2000, 

n
o
 3.555/2002 e n

o
 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 20 (vinte) 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 de expediente para uso nas Unidades de Saúde, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

1 30 Unidade 

Almofada para carimbo, n
o
 3, caixa plástica, almofada esponja 

absorvente, revestida de tecido de longa duração, tamanho 

médio, tinta preta 

   

2 1.000 Unidade Apontador plástico, 1 furo, cores variadas, lâmina em aço    

3 200 Unidade Arquivo morto de papelão tamanho 250x355x135mm    

4 30 Unidade Bastão cola quente, grosso, transparente, com 30cm    

5 100 Unidade Bastão cola quente, fino, transparente, com 30cm    

6 40 Unidade Bateria alcalina 9v    

7 80 Unidade 
Bobina Plástico Picotado, em plástico transparente, medindo 

23cm x 40 cm, rolo com 100 unidades 

   

8 1.500 Unidade Borracha branca escolar, n
o
 20    

9 2.000 Unidade 
Caderno pequeno ¼, capa dura com espiral, 143 x 205mm, 96 

folhas, folhas pautadas branca 

   

10 10 Unidade 
Caderno grande capa dura com espiral, 200 x 275 mm, uma 

matéria, 96 folhas, folhas pautadas brancas 

   

11 20 Unidade 

Calculadora eletrônica, de mesa, funções: no mínimo 10 

dígitos grandes, 04 operações básicas, memória independente, 

porcentagem, raiz quadrada, correção total e parcial, duplo 

zero, alimentação solar/bateria (inclusa), desligamento 

automático ou tecla off, tamanho 12 x 15 

   

12 20 Unidade 

Caneta esferográfica, ponta média, cor azul, corpo sextavado, 

material plástico, material ponta aço inoxidável com esfera de 

tungstênio 

   

13 70 Unidade 

Caneta esferográfica, ponta média, cor vermelha, corpo 

sextavado, material plástico, material ponta aço inoxidável 

com esfera de tungstênio 

   

14 400 Caixa Clips niquelado 6/0, material metal, caixa com 50 unidades    

15 250 Caixa Clips niquelado 2/0, material metal, caixa com 100 unidades                                                                           

16 30 Unidade 
Cola escolar branca 90 gr, lavável, atóxica, com selo de 

segurança do INMETRO 

   



17 40 Unidade 

Corretivo Líquido, base d'água, secagem rápida, aplicação 

papel comum, frasco 18 ml, com selo de segurança do 

INMETRO 

   

18 300 Unidade 
Envelope Saco de Papel, tamanho A4, Pardo/natural, tam. 

240mm x 340mm, 80 gr. 

   

19 15 Unidade 
Envelope plástico para pasta classificadora com 04 furos, 

transparente, medindo 24 x 33 cm 

   

20 500 Pacote 
Etiquetas brancas adesiva, formato carta (101,6 x 25,4mm), 20 

etiquetas por folha. Pacote com 20 folhas 

   

21 15 Pacote 
Etiquetas brancas adesiva, formato carta (44,45X12,7 mm), 80 

etiquetas por folha. Pacote com 25 folhas 

   

22 3 Unidade 
Extrator de grampos, em aço inoxidável resistente, tipo 

espátula, comprimento aproximado 45 x 17mm 

   

23 30 Unidade 
Fita Adesiva Larga Transparente 45mm x 50 m, aplicação 

empacotamento geral. Tipo tubete papelão. 

   

24 100 Unidade 
Fita Adesiva Estreita Transparente, medindo 12mm de largura 

e  40 m de comprimento 

   

25 30 Pacote 
Folha de ofício branca A4, 210mm x 297mm, 75 g/m², pacote 

com 500 folhas 

   

26 50 Unidade 

Grampeador metálico capacidade para grampear até 25 fls, 

apoio da base plástico polietileno, fabricado em chapa de aço, 

mola resistente com retração automática, base para alojar 

grampo com 2,0 mm de espessura, capacidade de carga de um 

pente de 208 grampos tipo 26/6, dimensão 20 x 5 x 9 mm. 

   

27 800 Caixa 
Grampo p/ grampeador, material metal, tratamento superficial 

galvanizado cobreado, tamanho 26/6, caixa 5000 unidades. 

   

28 10 Unidade 
Lápis preto escolar, corpo em madeira, diâmetro carga 2, 

material carga grafite 

   

29 40 Unidade Livro de ata c/100 folhas, 22 x 32cm    

30 300 Unidade 
Papel carbono azul para escrita manual, tamanho A4 medindo 

297mm x 210 mm, tipo filme 

   

31 40 Rolo Papel pardo kraft 80 g, monolúcido, 10 kg    

32 400 Pacote 
Papel sulfite tamanho A4 (210 mm x 297 mm), branco, pacote 

com 500 folhas 

   



33 150 Unidade 

Pasta registradora AZ, revestida externamente em 

polipropileno, medidas: 34,5 x 28,5 cm (a x l). Número argola 

2, capacidade folhas 400, aplicação papel ofício, cor tigrada 

   

34 45 Unidade 
Pasta plástica ofício, com aba elástica, tamanho 233 x 348 

mm, transparente 

   

35 90 Unidade 
Pasta plástica ofício, com aba elástica, com espessura de 55 

mm, tamanho ofício, transparente 

   

36 50 Unidade 
Pasta suspensa marmorizada, plastificada, ponteira plástica, 

formato 240 x 360mm, completa 

   

37 20 Caixa Percevejo latonado, caixa com 100 unidades    

38 30 Unidade Pilha moeda CR2025, tipo lithium, 3v    

39 10 Unidade Pilha tamanho pequena, tipo comum, modelo AA    

40 40 Unidade Pilha tamanho grande, tipo comum, modelo D, 1,5 V    

41 400 Unidade Pilha tamanho média alcalina, modelo C, 1,5 V    

42 150 Unidade Pilha tamanho palito, tipo comum, modelo AAA    

43 45 Unidade 
Pincel atômico, ponta de feltro, ponta grossa, tinta à base de 

álcool, cor tinta preta, vermelha e azul (15 de cada cor) 

   

44 90 Unidade 

Pincel marca texto, nas cores amarelo, rosa e verde, ponta de 

poliéster chanfrada, tinta fosforescente (50 amarelo, 20 rosa e 

20 verde) 

   

45 5.000 Unidade 
Porta documentos, transparente, com aba, tamanho 

80x110mm 

   

46 50 Unidade Régua de plástico 30 cm estreita    

47 20 Unidade 
Tesoura grande 21 cm, lâmina de aço inoxidável, cabo 

plástico anatômico 

   

48 30 Unidade 
Tinta para carimbo, sem óleo, cor preta, aspecto físico líquido. 

Frasco 42 ml 

   

49 10 Unidade 
Tinta para carimbo, sem óleo, cor vermelha, aspecto físico 

líquido. Frasco 42 ml 

   

50 40 Unidade Umedecedor de dedos 12 gr    

TOTAL  

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


