
 

 

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 fraldas descartáveis para 

distribuição gratuita aos pacientes cadastrados junto ao Sistema GUD – Gerenciamento de Usuários 

com Deficiência, em atendimento à Resolução no 070/14 – CIB/RS, sob a coordenação da Secretaria 

Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações do anexo II, que integra o edital de 

Pregão Presencial no 066/2019, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos 

Federais nos 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 10 (dez) dias úteis 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 fraldas descartáveis para distribuição gratuita aos pacientes cadastrados junto ao Sistema 

GUD – Gerenciamento de Usuários com Deficiência, em atendimento à Resolução no 070/14 – CIB/RS, sob a 

coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

Item Quant. Unidade Produto Marca 

R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

01 1.000 Pacote FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M  

Formato anatômico, contendo elástico nas pernas, 

cobertura interna de falso tecido, película antiumidade, 

polpa e flocos absorventes, cobertura externa 

impermeável e fitas adesivas laterais com indicador de 

umidade. Embalagem contendo dados de identificação, 

prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente 

e pertinente ao produto. Triplo Gel. Pacote com 08 

unidades. 

   

02 1.250 Pacote FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G 

Formato anatômico, contendo elástico nas pernas, 

cobertura interna de falso tecido, película antiumidade, 

polpa e flocos absorventes, cobertura externa 

impermeável e fitas adesivas laterais com indicador de 

umidade. Embalagem contendo dados de identificação, 

prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente 

e pertinente ao produto. Triplo Gel. Pacote com 08 

unidades.  

   

03 900 Pacote FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GG  

Formato anatômico, contendo elástico nas pernas, 

cobertura interna de falso tecido, película antiumidade, 

polpa e flocos absorventes, cobertura externa 

impermeável e fitas adesivas laterais com indicador de 

umidade. Embalagem contendo dados de identificação, 

prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente 

e pertinente ao produto. Triplo Gel. Pacote com 08 

unidades. 

   

TOTAL 
 

 

Data e local 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


