
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 material de higiene e limpeza 

para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, sob a coordenação da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste Município, conforme especificações do 

anexo II, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 041/2017, 

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 10 (dez) 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 material de higiene e limpeza para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino 

Fundamental, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

01 50 Un Água sanitária embalagem de 2L. Princípio ativo, 

hipoclorito de sódio a 2.0 – 2.5% 100 – 250ppm.  Deve 

apresentar data de fabricação e validade e no de lote. 

   

02 50 Un Álcool em gel, embalagem de 500ml com válvula. anti-

séptico. Produto biodegrádavel. Utiliza álcool, 

bidestilado, isento de contaminantes. 

   

03 100 Litro Álcool etílico 70º graus frasco de 1 litro.    

04 50 Un Alvejante embalagem 2 litros. Composição: Principio 

ativo, tensoativo, estabilizante, sequestrante, perfume, 

corante e água. 

   

05 50 Un Amaciante embalagem 2 litros. Composição: Tensoativo 

catiônico, espessante, sequestrante, agente controlador de 

pH, conservantes, corante, fragrância e água. 

   

06 25 Un Balde plástico 20 litros    

07 50 Un Cera líquida incolor. Frasco plástico de 750ml. Ação 

antiderrapante, aromatizada, com brilho. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote e validade. 

   

08 50 Un Cera líquida vermelha. Frasco plástico de 750ml. Ação 

antiderrapante, aromatizada, com brilho. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote e validade. 

   

09 150 Un Desinfetante. Frasco de 2 litros. Aspecto físico líquido. 

Aplicação: desinfetante e germicida. Composição 

aromática: eucalipto. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. 

   



10 50 Un Desengordurante. Frasco 500ml.  Composição: Alquil 

benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, 

coadjuvantes, sequestrante, fragrâncias e água. 

   

11 50 Un Detergente líquido, neutro. Embalagem com 500 ml. 

Para lavagem de utensílios copa e de cozinha. 

Composição: Alquil benzeno sulfonato de sódio linear, 

alquil bezeno sulfanato de trietanolamina, lauril éter 

sulfato de sódio, coco amido propil betaína, sulfato de 

magnésio, EDTA, perfume e água. Contêm tenseonato 

biodegradável. O produto deve ter registro no Ministério 

da Saúde. Com dados do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade mínima de cinco meses. 

   

12 25 Un Espanador de pó. Cabo confeccionadoem polietileno de 

alta densidade. Formato ergonômico e leve. Luva – 

Confeccionada com fios 100% acrílicos, permite recolher 

o pó e descarta-lo em local seguro. 

   

13 100 Un Limpa vidros. Embalagem 500ml. Composição: laurel 

éter sulfato de sódio, tensoativo não iônico, solvente, 

coadjuvantes, fragrância e água. Com dados do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima 

de cinco meses. 

   

14 50 Par Luva de borracha, tamanho G    

15 50 Par Luva de borracha, tamanho M    

16 50 Pacote Papel toalha – banheiro, folha simples, branca, 

interfolha, 2 dobras. Pacote com 1.000 folhas. 

   

17 50 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 da Saúde. 

   

18 200 Pacote Saco de lixo 100 litros, grosso, reforçado, pacotes c/ 5 

unidades. 

   

19 200 Pacote Saco de lixo 30 litros, grosso, reforçado, pacotes c/10 

unidades. 

   

20 200 Pacote Saco de lixo 150 litros, grosso, reforçado, pacotes c/10 

unidades. 

   



21 200 Pacote Saco de lixo 50 litros, grosso, reforçado, pacotes c/ 10 

unidades. 

   

22 12 Un Vassoura cerdas de plástico, material sintético, com 

cabo em metal, medidas 30x16x4,4. 

   

23 20 Un Vassoura de palha, cabo em madeira 1,20 cm.    

TOTAL  

 
Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


