
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, deste Município, 

conforme especificações do anexo II, declarando que estamos de acordo com as condições do 

PREGÃO PRESENCIAL 054/2018, 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 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, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

1 200 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 n° de lote. A base de cloro. Com selo do 

Inmetro. 

- 100 unidades - ENSINO FUNDAMENTAL 

- 100 unidades - CRECHE – EI 

   

2 200 Un Álcool em gel, emabalagem de 500ml com válvula. Antisséptico. 

Produto biodegrádavel. Utiliza álcool, bidestilado, isento de 

contaminantes. Com selo do Inmetro. 

- 100 unidades - ENSINO FUNDAMENTAL 

- 100 unidades - CRECHE – EI 

   

3 200 Litro Álcool etílico 70º graus frasco de 1 litro. Líquido, incolor. Com 

selo do Inmetro. 

- 200 unidades - ENSINO FUNDAMENTAL 

- 200 unidades - CRECHE – EI 

   

4 600 Un Detergente líquido, neutro. Embalagem com 500 ml. 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.  Com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade mínima de cinco meses. 

- 200 unidades - ENSINO FUNDAMENTAL 

- 400 unidades - CRECHE – EI 

   

5 400 Un Esponja de limpeza dupla face multiuso, antibactéria, com 

espuma e manta abrasiva de qualidade. 

- 200 unidades - ENSINO FUNDAMENTAL 

- 200 unidades - CRECHE – EI 

   



6 20 Cx Luva de látex para procedimentos. Tamanho M. Confeccionado 

em látex natural, sem pigmentação, na cor natural, modelagem 

ambidestra. Com pó absorvível, descartável após o uso. 

Embalagem com 100 unidades. 

- 20 unidades - CRECHE – EI 

   

7 80 Pct Papel toalha - banheiro folha simples, branca, interfolha, 2 

dobras. Pacote com 1.000 folhas. 

- 40 unidades - ENSINO FUNDAMENTAL 

- 40 unidades - CRECHE – EI 

   

8 100 Un Sabão em barra. Neutro, barra de 200 g. 

- 50 unidades - ENSINO FUNDAMENTAL 

- 50 unidades - CRECHE – EI 

   

9 260 Kg Sabão em pó (espumante, multiação) de 1
a
 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. 

- 60 unidades - ENSINO FUNDAMENTAL 

- 200 unidades - CRECHE – EI 

   

10 300 Pct Saco lixo 50 litros grosso reforçado pacotes c/ 10unidades. 

- 150 unidades - ENSINO FUNDAMENTAL 

- 150 unidades - CRECHE – EI 

   

11 300 Pct Saco de Lixo 100 litros grosso reforçado pacotes c/ 5 unidades. 

- 150 unidades - ENSINO FUNDAMENTAL 

- 150 unidades - CRECHE – EI 

   

12 200 Un Saponáceo cremoso embalagem de 300 ml COMPOSIÇÃO - 

Dodecil benzeno sulfonato de sódio, álcool graxo etoxilado, 

sabão, coadjuvante, agente polidor, anti - espumante, preservante, 

corante, perfume e água. 

- 100 unidades - ENSINO FUNDAMENTAL 

- 100 unidades - CRECHE – EI 

   

TOTAL  

             

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


