
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para aquisição de jalecos, pastas e camisetas para uso 

pelos profissionais e Agentes da Saúde deste Município, coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme especificações do anexo II, que integra o edital de Pregão Presencial no 046/2018, 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 30 (trinta) 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 jalecos, pastas e camisetas para uso pelos profissionais e Agentes da Saúde deste Município, 

coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde 

Item Quant. Unidade Produto Marca 
R$  

Unitário 

R$ 

Total 

01 70 Un JALECO – PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

Jaleco seletel, cor branca,  dois bolsos frontais, com 

botões, com estampa gráfica do logo, com indicação dos 

profissionais: MÉDICO, TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM ou ENFERMEIRO, na modelagem 

adulto, distribuídas nos tam. P, M, G e GG, sendo que a 

empresa vencedora deverá comparecer para fazer a prova 

do material, devida a variação nos tamanho, cfe. modelo 

sugestão constante no Anexo XI. 

   

02 50 Un JALECO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Jaleco seletel, cor azul marinho, com 02 bolsos frontais e 

zíper, com estampa gráfica do logo, com indicação dos 

profissionais AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, na 

modelagem adulto, distribuídas nos tam. P, M, G e GG, 

sendo que a empresa vencedora deverá comparecer para 

fazer a prova do material, devida a variação nos tamanho, 

cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI. 

   

03 10 Un JALECO – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

Jaleco seletel, cor marrom, com 02 bolsos frontais e 

zíper, com estampa gráfica do logo, com indicação dos 

profissionais AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, 

na modelagem adulto, distribuídas nos tam. P, M, G e GG, 

sendo que a empresa vencedora deverá comparecer para 

fazer a prova do material, devida a variação nos tamanho, 

cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI. 

   

04 60 Un PASTA 

Pasta em poliéster 1600, preto, medindo 40 cm x 30 cm, 

tendo 15 cm de profundidade sendo com duas divisórias, 

com zíper 08, mais um bolso frontal medindo 34cm x 24 

cm com divisórias para canetas e demais utensílios tendo 

uma lapela para fechar no tamanho 34x24 cm com velcro 

e na mesma mais um bolso na frente com 34 x 20cm com 

   



zíper 08, alça de ombro de fita com 4 cm de largura e com 

ombreira, engates de metal, alça de costal dupla com 6 cm 

com manta expandida de 6mm interna e fita de 4 cm com 

engates, bolso lateral em rede porta garrafa, bordada o 

brasão do Município, sendo 50 (cinquenta) unidades com 

a escrita AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e 10 

(dez) unidades com a escrita AGENTE DE COMBATE A 

ENDEMIAS,  cfe. modelo sugestão constante no Anexo 

XI. 

05 140 Un CAMISETA GOLA POLO 

Camiseta (Camisa) gola polo, branca, malha piquet com 

bordado do logo do Município, com estampa gráfica do 

logo, na modelagem adulto, distribuídas nos tam. P, M, G 

e GG, sendo que a empresa vencedora deverá comparecer 

para fazer a prova do material, devida a variação nos 

tamanho, cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI. 

   

TOTAL 
 

 

 

Data e local 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


