
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 ambulatoriais para 

uso em procedimentos médicos, de enfermagem e odontológicos nas Unidades de Saúde deste 

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

019/2014, 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 15 (quinze) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO DE PROPOSTA 
Fornecimento de materiais ambulatoriais para uso em procedimentos médicos, de enfermagem e 

odontológicos nas Unidades de Saúde deste Município 

Item Quant. Unidade Produto Marca 
R$  

Unitário 

R$ 

Total 

1 50 pacote 

Abaixadores de língua, material madeira, descartável, 

formato convencional liso, bordas perfeitamente 

acabadas, pacote com 100 unidades verba 

2042.339030 - rv 4011 

   

2 50 unidade 

Água Destilada, galão de 5 lt, utilização em autoclave, 

não injetável, não estéril, quimicamente pura verba 

2042.339030 - rv 4540 

   

3 50 caixa 
Agulha Descartável Hipodérmica 25 x 7, caixa com 

100 unidades verba 2042.339030 - rv 4011 
   

4 50 caixa 
Agulha Descartável Hipodérmica 25 x 8, caixa com 

100 unidades verba 2042.339030 - rv 4011 
   

5 60 caixa 
Agulha Descartável Hipodérmica 13 x 0,45, caixa com 

100 unidades verba 2042.339030 - rv 4011 
   

6 150 unidade 

Álcool Etílico Hidratado Líquido 70%, embalagem de 

1 lt, para higienização em geral verba 2042.339030 - 

rv 4011 

   

7 60 sachê 

Álcool gel, a base de álcool 70%, com ação 

antisséptica, sachê de 800 ml com válvula verba 

2042.339030 - rv 4011 

   

8 70 rolo 

Algodão Hidrófilo,em camadas contÍnuas em forma 

de rolo, com papel apropriado em toda sua extensão, 

embalado em saco plástico individual, rolo com 500 gr 

verba 2042.339030 - rv 4011 

   

9 500 unidade 

Ataduras de Crepe 8 cm x 1,80 mts, tecido 100% 

algodão cru, fios de alta torção, alta resistência, com 

densidade de 13 fios/cm2. verba 2042.339030 - rv 

4011 

   

10 1000 unidade 

Ataduras de Crepe 12 cm x 1,80 mts, tecido 100% 

algodão cru, fios de alta torção, alta resistência, com 

densidade de 13 fios/cm2. verba 2042.339030 - rv 

   



4011 

11 1000 unidade 

Ataduras de Crepe 20 cm x 1,80 mts, tecido 100% 

algodão cru, fios de alta torção, alta resistência, com 

densidade de 13 fios/cm2. verba 2042.339030 - rv 

4011 

   

12 50 unidade 

Bloqueador Solar FPS 50, loção cremosa, não oleoso, 

age contra as ações nocivas dos raios ultravioletas dos 

tipos UVA e UVB, resistente a água e suor, podendo 

ser usado em qualquer parte do corpo, hipoalergênico, 

embalagem com 125 ml verba 2042.339030 - rv 4011 

   

13 700 pacote 

Compressa de Gaze Hidrófila, 100% algodão, med.7,5 

X 7,5 cm, 13 fios, pacote com 500 un. verba 

2042.339030 - rv 4011 

   

14 300 pacote 

Compressa de Gaze Hidrófila, 100% algodão, med.7,5 

X 7,5 cm, 13 fios, pacote com 500 un. verba 

2042.339030 - rv 4011 

   

15 300 unidade 
Fita Cirúrgica Microporosa 25 mm x 4,5 m verba 

2042.339030 - rv 4011 
   

16 200 unidade 
Fita Cirúrgica Microporosa 12,5 mm x 4,5 m verba 

2042.339030 - rv 4011 
   

17 50 caixa 

Fita de medir glicose On Call Plus, acompanhando 

aparelho glicosímetro compatível (5 unidades) verba 

2042.339030 - rv 4011 

   

18 50 unidade 
Fixador citopatológico 100 ml verba 2042.339030 - rv 

4011 
   

19 10 caixa 

Hastes flexíveis em polipropileno, com pontas de 

algodão antigerme, 100% puro algodão, caixa com 

100 unidades. verba 2042.339030 - rv 4011 

   

20 15 unidade 
Iodofor Aquoso 1% embalagem de 1 litro verba 

2042.339030 - rv 4011 
   

21 50 caixa 
Lâminas para Microscopia ponta fosca med. 26 x 76 

mm, caixa c/50 unidades verba 2042.339030 - rv 4011 
   

22 2 caixa 

Lâmina de bisturi esterilizada nº 15, confeccionadas 

em aço carbono, esterilizadas por exposição a raios 

gama, com resistência a corrosão e perda de fiação, 

   



embaladas individualmente em material aluminizado, 

caixa com 100 unidades. verba 2042.339030 - rv 4011 

23 4 caixa 

Lâmina de bisturi nº 24, confeccionadas em aço 

carbono, esterilizadas por exposição a raios gama, 

com resistência a corrosão e perda de fiação, 

embaladas individualmente em material aluminizado, 

caixa com 100 unidades. verba 2042.339030 - rv 4011 

   

24 100 caixa 

Luva de látex para Procedimento Não-Cirúrgico, 

levemente talcada, tam. G, caixa c/100 luvas 

2042.339030 - rv 4540 

   

25 400 caixa 

Luva de látex para Procedimento Não-Cirúrgico, 

levemente talcada, tam. M, caixa c/100 luvas 

2042.339030 - rv 4540 

   

26 10 pacote 

Luva plástica descartável para procedimento em 

polietileno de alta densidade, com espessura 0,02 

mícrons, individual, estéril, ambidestra, transparente, 

embalado separadamente, acondicionadas em pacotes 

com 100 unidades. 2042.339030 - rv 4011 

   

27 20 caixa 
Máscaras cirúrgica descartável tripla, branca, com 

elástico, caixa c/50 unidades. 2042.339030 - rv 4540 
   

28 20 unidade 

Óculos de segurança para procedimentos, armação em 

nylon resistente e flexível, hastes tipo espátula, fixadas 

por meio de parafusos e com ajuste de comprimento, 

lente única confeccionada em policarbonato acoplada 

a armação por meio de encaixes, formando um 

conjunto leve, confortável e seguro, deve proteger 

contra raios UVA e UVB, lentes com tratamento 

antirrisco com ou sem tratamento antiembaçante. 

2042.339030 - rv 4540 

   

29 5 unidade 
Pote coletor estéril, em polipropileno, capacidade de 

80ml, com tampa de rosca. 2042.339030 - rv 4011 
   

30 500 unidade 
Seringa Descartável 5 ml sem Agulha 2042.339030 - 

rv 4520 
   

31 750 unidade 
Seringa Descartável 10 ml sem Agulha 2042.339030 - 

rv 4520 
   



32 750 unidade 
Seringa Descartável 20 ml sem agulha 2042.339030 - 

rv 4520 
   

33 6000 unidade 
Seringa Descartável 1 ml c/agulha para insulina 

2042.339030 - rv 4520 
   

34 700 unidade 
Solução Fisiológica Cloreto de Sódio 0,9%, 

embalagem c/100 ml 2042.339030 - rv 4520 
   

35 150 unidade 

Soro Fisiológico sistema fechado 0,9%, via 

administração intravenosa, embalagem c/250 ml. 

2042.339030 - rv 4520 

   

36 8 unidade Vaselina Líquida 1 lt 2042.339030 - rv 4520    
37 50 unidade Xilocaína geléia 2% 2042.339030 - rv 4520    

TOTAL  
 

Data e local 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


