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VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$

1 PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML 200,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Protetor Solar FPS 30 - 120ml

2 GUARDA CHUVA PRETO 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : GUARDA CHUVA PRETO

3 CAPA DE CHUVA 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Capa em PVC amarela.

4 BOTINA EM COURO 100,000 PAR     0,00 0,00
Especificação : Botina de Segurança em couro, com elástico e bico

de PVC.

5 FITA ANTROPOMÉTRICA 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : - Destinada para medição de perímetros corporais; -

Deve ser de material maleável, inelástico, inextensível, resistente e

de fácil higienização; - Fita fabricada em aço com escala numérica

gravada em tinta resistente ao uso; - Escala numérica em

centímetros, com graduação (precisão) de 1mm; - Escala numérica

com, no mínimo, 200cm úteis; - Escala numérica com indicação da

dezena (em números maiores) a cada 10cm; - Fita com área em

branco antes da linha "zero" para permitir mensuração adequada; -

Fita deverá ter dispositivo de retração automática; - Caixa protetora

da fita deve ser confeccionada em material resistente e leve; -

Opcionalmente, a caixa protetora da fita deverá ter dispositivos de

trava; - Equipamento acompanhado de manual de instrução em

português; - Garantia, mínima, de 01 ano.

6 BALANÇA TIPO MOLA - INFANTIL COMPLETA 100,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : Estrutura: Tubo de alumínio quadrado com alça;

Capacidade: Máxima de 25Kg com divisão de 100g; Suporte

Suspensório: Confeccionado em Brim de alta resistência, indicado

para pesagem de crianças de 2 a 5 anos.

7 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL 100,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : Balança Digital Portátil com 04 sensores de

pressão que garante precisão total do controle do peso; Possuir

alta capacitade, suportando até 200kg; Dividir o peso em 50

gramas; Plataforma de vidro temperado e visor digital;

Acionamento automático ao subir na balança; Desligamento

automático; Indicador de Bateria e Excesso de peso; Alimentação

por pilhas e Garantia de 01 ano.

Valor total extenso:
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          BAIRRO : Morumbi   CIDADE : Tucumã - PA

          CNPJ : 11.234.776/0001-92

Valor total extenso:

Valor total extenso:

          NOME: COMISSAO DE PREGÃO                      

          ENDEREÇO: RUA DO CAFÉ S/N                                   

EMPRESA : 

          NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    

          ENDEREÇO : Rua do Café, s/n                                  

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Proposta de preços

PREGAO                              No: 9/2018-00095   

Prefeitura Municipal de Tucumã                    

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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Total : 0,00

a) o prazo de validade desta proposta é de  :  dias;

b) as condições de pagamento são:  ;

 dias.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 10.520/02 e da

	Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 9/2018-00095   .

Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas espe-

	cificações, e asseverando que: 

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas,

previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do

contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:

Valor total da proposta por extenso :

Página 2


