
 

 

ANEXO I – A  
PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 

NÚMERO 
128/2018 

TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM 

FOLHA 
01 

Proponente (Razão Social): 

Endereço: Processo nº 292/2018 

Cidade: UF: Telefone/Fax: Data da Entrega: 

Banco: Agência: Conta: Validade da Proposta: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA/MODELO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

57 

GAZE TIPO QUEIJO 
GAZE TIPO QUEIJO. Confeccionada com fio 100% algodão, sendo 
composta de no minímo três dobras e quantidade miníma de 9 fios por 
cm². Formato 91cm x 91m. Hidrófila. Não estéril.  
 

UNID. 10620    

69 

ATADURA DE CREPE 30 CM X 1,8 M 
ATADURA DE CREPE 30 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no 
mínimo 90% de algodão, apresentando cor natural do fio de algodão, 
com densidade de 13 fios/cm², com 30 cm de largura e 1,80 m de 
comprimento em repouso, laterais devidamente acabadas, elasticidade 
adequada. Atadura de crepe em conformidade com a legislação vigente, 
registro de certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou 
importador, data de fabricação e validade impressas no rótulo do 
produto. Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente. 
 

PACOTE 5550    

119 

SERINGA DESC. 1 ML C/ AG. 13 X 3,8 - C/ DISP. DE SEGURANÇA 
SERINGA DESC. 1 ML C/ AG. 13 X 3,8 - C/ DISP. DE SEGURANÇA - 
Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação 
externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, embolo 
com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada e agulha constituída 
em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, 
com dispositivo de segurança em atendimento a NR 32.  embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e 
esterilização e registro no MS 
 

UNID. 63750    

 

VALOR TOTAL GLOBAL:  

 



 

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ____________________ e do CPF nº ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que 
o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital. 

Dourados-MS, __ de ____________ de 2018. Assinatura do Responsável e Carimbo Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual 
 

 


