
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 de limpeza e 

higiene para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, 

Programa AABB Comunidade, Polo Universitário Federal e Biblioteca Pública, deste 

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

030/2014, 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 05 (cinco) 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 de limpeza e higiene para uso nas Escolas Municipais de Educação 

Infantil e de Ensino Fundamental, Programa AABB Comunidade, Polo Universitário Federal e 

Biblioteca Pública, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

01 158 Un Água sanitária: Princípio ativo, hipoclorito de 

sódio a 2.0 – 2.5% 100 – 250ppm. O produto deve 

estar isento de substâncias tensoativo, corantes e 

fragrâncias.  Embalagem de 2L. Deve apresentar 

data de fabricação e validade e no de lote. 

   

02 86 Un Álcool em gel, antisséptico. Produto biodegradável. 

Utiliza álcool, bidestilado, isento de contaminantes. 

Embalagem de 500ml com válvula. 

   

03 512 Un Álcool etílico 70 graus frasco de 1 litro.    

04 210 Un Álcool etílico 92.08 graus frasco de 1 litro    

05 178 Un Alvejante, 2 litros. Composição: Principio ativo, 

tensoativo, estabilizante, sequestrante, perfume, 

corante e água. Fragrância Floral. 

   

06 270 Un Amaciante de Roupas – 02 Litros. Tensoativo 

catiônico, ceramidas, preservante, umectante, 

corante, opacificante, perfume e água. Componente 

ativo Cloreto de dialquil dimetil amônio. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade 

e número de registro no Ministério da Saúde. 

   

07 14 Un Balde com alça metálica. Capacidade de 20lt.    

08 195 Un Cera líquida incolor ação antiderrapante, 

aromatizada, com brilho. Frasco plástico de 750ml. 

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, número do lote e 

validade, e ser antiderrapante. 

   



09 130 Un Cera líquida vermelha ação antiderrapante, 

aromatizada, com brilho. Frasco plástico de 750ml. 

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, número do lote e 

validade, e ser antiderrapante. 

   

10 157 Un Desengordurante com espuma ativa tipo líquido. 

Aromatizado. Composição: Lauril éter sulfato de 

sódio, coadjuvantes, água e fragrância. Frasco 

plástico de 500ml, com gatilho. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade. 

   

11 392 Un Desinfetante, aspecto físico líquido. Aplicação: 

desinfetante e germicida. Composição aromática: 

eucalipto. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde. 

   

12 1029 Un Detergente. Líquido biodegradável 500ml        

13 410 Un Esponja  dupla face multiuso, antibactéria, com 

espuma e manta abrasiva de qualidade. Composição: 

espuma de poliuretano e fibra sintética com 

abrasivo. Tamanho 110mm x 75 mm x 20mm. 

   

14 140 Un Esponja de Limpeza Multiuso (prateada). 

Composição. Antibactérias e espuma de poliuretano, 

revestimento de polipropileno   

   

15 122 Un Flanela 100% algodão, cor amarela, formato 38cm 

x 58 cm. 

   

16 17 Pct Fósforo pct 10 unidades.    

17 185 Pct Guardanapo de papel. Folha simples, não 

reciclada, cor branca. Tamanho 21x22cm. Pacote 

com 50 unidades. 

   

18 10 Un Lixeira de plástico com tampa basculante 30lt    

19 37 Un Luva de Borracha Tamanho G    



20 36 Un Luva de Borracha Tamanho M    

21 12 Caixa Luva de Látex. Para procedimentos. Confeccionado 

em látex natural, sem pigmentação, na cor natural, 

modelagem ambidestra. Com pó absorvível, 

descartável após o uso. Embalagem com 100 

unidades. 

   

22 25 Un Rodo com espuma, com cabo de madeira 

plastificada com rosca, suporte plástico medindo 40 

cm, 01 borracha. 

   

23 13 Un Rodo de limpeza em borracha, com cabo de 

madeira plastificada com rosca, suporte plástico 

medindo 40 cm, 01 borracha 

   

24 240 Un Sabão em Barra Glicerina 400 gr.    

25 338 Kg Sabão em pó (espumante, multiação) de 1ª 

qualidade, caixa de 1 kg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério e saúde. 

   

26 60 Galão Sabonete líquido para as mãos, antisséptico, 

neutro, biodegradável, cremoso, detergente, que 

reduz até 98% a flora bacteriana da pele. Suas 

propriedades cosméticas protegem e hidratam as 

mãos, possibilitando lavagens repetidas sem causar 

indesejáveis ressecamentos. Galão de 5 l. 

   

27 130 Un Sabonete, embalagem com (150 g), composição: 

sabão base, manteiga de cacau, ácido cítrico, 

tetradibutil pentaeritritil hidroxihinamato, DTPA, 

EHDP, dióxido de titânio, derivado de sulfostiril 

bifenil, perfume. 

   

28 325 Pct Saco lixo 100 litros, grosso reforçado. Pacotes c/5 

unidades. 

   

29 210 Pct Saco lixo 30 litros, grosso reforçado. Pacotes c/10 

unidades. 

   



30 510 Pct Saco lixo 50 litros, grosso reforçado. Pacotes c/ 10 

unidades. 

   

31 132 Pacote Saco de Lixo 150 litros grosso reforçado. Pacotes c/ 

5 unidades. 

   

32 26 Pct Saco plástico para embalar alimentos capacidade 

5 kg, com 100 unidades, 30 cm x 40 cm 

   

33 27 Pct Saco plástico para embalar alimentos capacidade 

7 kg, com 100 unidades. 

   

34 395 Un Saponáceo líquido cremoso. Frasco plástico de 

300ml. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número do lote, 

validade e número de registro no Ministério da 

Saúde. 

   

35 100 Un Toalha de Rosto ou Chão Listrada em cores. Muito 

utilizada para limpeza em geral ou como pano de 

chão. Medida 55x70cm. Composição: 100% 

Algodão. 

   

36 45 Pct Toalha Papel, papel 100% celulose, cor branca. 

Papel macio e absorvente, não reciclado. Papel 

interfolha com duas dobras. Tamanho 23x21. 

Embalagem com 1000 folhas. 

   

37 330 Un Touca descartável. Com elástico. Composição TNT 

100% polipropileno. Atóxico. Cor branca. 

   

38 74 Un Vassoura cerdas de plástico. Com cabo de madeira.    

39 43 Un Vassoura de palha com cabo de madeira.    

TOTAL  

 
Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


