
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 limpeza e 

higiene para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, 

Programa AABB Comunidade, Polo Universitário Federal e Biblioteca Pública, deste 

Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 

004/2016, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais nos 3.697/2000, 

3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 05 (cinco) 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 limpeza e higiene para uso nas Escolas Municipais de Educação 

Infantil e de Ensino Fundamental, Programa AABB Comunidade, Polo Universitário Federal e 

Biblioteca Pública, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

01 320 Un Água sanitária: Princípio ativo, hipoclorito de sódio a 2.0 

– 2.5% 100 – 250ppm. Embalagem de 2L. Deve apresentar 

data de fabricação e validade e no de lote. 

   

02 295 Un Álcool em gel, antisséptico. Produto biodegrádavel. Utiliza 

álcool, bidestilado, isento de contaminantes. Embalagem de 

500 ml com válvula. 

   

03 634 Litro Álcool etílico 70 graus frasco de 1 litro.    

04 300 Litro Álcool etílico 92.08 graus frasco de 1 litro    

05 616 Un Alvejante 2 litros. Composição: Principio ativo, tensoativo, 

estabilizante, sequestrante, perfume, corante e água. 

   

06 260 Un Amaciante de Roupas – 02 Litros. Tensoativo catiônico, 

ceramidas, preservante, umectante, corante, opacificante, 

perfume e água. Componente ativo Cloreto de dialquil 

dimetil amônio. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, número do lote, 

validade e número de registro no Ministério da Saúde. 

   

07 32 Un Balde com alça metálica capacidade de 20 lt.    

08 490 Un Cera liquida incolor ação antiderrapante, aromatizada, 

com brilho. Frasco plástico de 750 ml. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote e validade. 

   

09 250 Un Cera líquida vermelha ação antiderrapante, aromatizada, 

com brilho. Frasco plástico de 750 ml. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote e validade. 

   

10 80 Un Creme dental infantil, em gel com flúor ativo, sabor tuti-

fruti, morango e uva. Embalagem 50 g. 

   



11 12 Pacote Dedeira de látex para procedimentos. Confeccionado em 

látex natural, sem pigmentação, na cor natural. Descartável 

após o uso. Embalagem com 100 unidades. 

   

12 206 Un Desengordurante com espuma ativa tipo líquido. 

Aromatizado. Composição: Lauril éter sulfato de sódio, 

coadjuvantes, água e fragrância. Frasco plástico de 500ml, 

com gatilho. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número do lote, 

validade. 

   

13 480 Un Desinfetante, aspecto físico líquido. Aplicação: 

desinfetante e germicida. Composição aromática: eucalipto. 

Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. 

   

14 1940 Un Detergente líquido, neutro, para lavagem de utensílios 

copa e de cozinha, composição: Alquil benzeno sulfonado 

de sódio linear, alquil bezeno sulfanato de trietanolamina, 

lauril éster sulfato de sódio, coco amido propil betaína, 

sulfato de magnésio, EDTA, perfume e água. Contêm 

tenseonato biodegradável. O produto ter registro no 

Ministério da Saúde. Embalagem com 500 ml, com dados 

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

mínima de cinco meses. 

   

15 170 Un Esfregão em aço inoxidável, não enferrujante.    

16 160 Pct Esponja de Lã de Aço Inox Pcte com 8 unidades    

17 930 Un Esponja dupla face multiuso, antibactéria, com espuma e 

manta abrasiva de qualidade. 

   

18 165 Un Filme plástico de PVC, Rolo de 28 cm x 15 m.    

19 135 Un Filtro para café, em pó, nº 103,  caixa com 30 unidades.    

20 167 Un Fósforo pct. 10 unidades    

21 32 Un Lixeira de plástico 100 LT com pedal    

22 32 Un Lixeira de plástico 30 LT com pedal    

23 32 Un Lixeira de plástico 50 LT com pedal    

24 250 Un Luva de Borracha Tamanho G    



25 250 Un Luva de Borracha Tamanho M    

26 30 Un Luva de látex para procedimentos. Confeccionado em 

látex natural, sem pigmentação, na cor natural, modelagem 

ambidestra. Com pó absorvível, descartável após o uso. 

Embalagem com 100 unidades. 

   

27 29 Un Pá de lixo de plástico resistente com cabo longo.    

28 375 Fardo Papel higiênico branco picotado, folha dupla, pacotes com 

4 rolos de 30 mts, fardos com 16 pacotes 

   

29 155 Pacote Papel toalha pacote c/ 2 rolos de 60 toalhas cada.    

30 39 Pacote Prendedor de roupas. Embalagem com 10 a 12 unidades 

de plástico. 

   

31 98 Un Rodo com espuma, com cabo de madeira plastificada com 

rosca, suporte plástico medindo 40 cm, 01 borracha. 

   

32 89 Un Rodo de limpeza em borracha, com cabo de madeira 

plastificada com rosca, suporte plástico medindo 40 cm, 01 

borracha. 

   

33 865 Un Sabão em Barra Glicerina 400 gr.    

34 630 Kg Sabão em pó (espumante, multiação) de 1ª qualidade, 

caixa/pacote de 1kg. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, validade e número de registro no 

Ministério e saúde. 

   

35 52 Un Sabonete embalagem com (90g), composição: sabão base, 

manteiga de cacau, ácido cítrico, tetradibutil pentaeritritil 

hidroxihinamato, DTPA, EHDP, dióxido de titânio, 

derivado de sulfostiril bifenil, perfume. 

   

36 350 Un Sabonete liquido para as mãos, anti-séptico, neutro, 

biodegradável, cremoso, degermante, que reduz até 98% a 

flora bacteriana da pele. Suas propriedades cosméticas, 

protegem e hidratam as mãos, possibilitando lavagens 

repetidas sem causar indesejáveis ressecamentos. Galão de 

5 l. 

   

37 285 Un Saco Alvejado Algodão Grosso 48cmx63cm    

38 810 Pacote Saco de Lixo 150 litros grosso reforçado pacotes c/ 5 

unidades. 

   



39 1660 Pacote Saco lixo 100 litros grosso reforçado pacotes c/5 unidades.    

40 472 Pacote Saco lixo 30 litros grosso reforçado pacotes c/10 unidades.    

41 810 Pacote Saco lixo 50 litros grosso reforçado pacotes c/ 10unidades.    

42 265 Un Sacos plásticos para embalar alimentos capacidade 5kg, 

com 100 unidades, 30cm x 40 cm 

   

43 264 Un Sacos plásticos para embalar alimentos capacidade 

7kg,com 100 unidades. 

   

44 155 Un Saponáceo liquido cremoso. Frasco plástico de 300 ml. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade e 

número de registro no Ministério da Saúde. 

   

45 167 Pacote Toalha Papel, papel 100% celulose, cor branca. Papel 

macio e absorvente, não reciclado. Papel interfolha com 

duas dobras. Tamanho 23x21. Embalagem com 1000 

folhas. 

   

46 25 Un Touca descartável com elástico. Composição TNT 100% 

polipropileno. Atóxico. Cor branca. 

   

47 127 Un Vassoura cerdas de plástico com. Com cabo em metal de 

30 x 40 cm 

   

48 42 Un Vassourinha sanitária, com cerdas de nylon, cabo de 

plástico. 

   

TOTAL  

 
Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


