
ANEXO I
PROPOSTA   FINANCEIRA - PREGÃO PRESENCIAL   Nº   029/2016  

ITEM QTDD ESPECIFICAÇÃO (CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS) MARCA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1. 500
Medalha para gincana, de metal, redonda, cor dourada, com fita de cetim larga, com “centro” 
liso para colar adesivo, 4,5 cm de diâmetro.

2. 100

Camiseta do Grupo de Pilates, na cor rosa claro ou lilás, confeccionado 67% em poliéster e 
33% em viscose, serigrafias coloridas conforme modelo em anexo
TAMANHOS:       Total:     100     un.:  
P:  10 unidades
M: 40 unidades
G: 40 unidades
XGG: 10 unid.

3. 80

Camiseta grupo de Estação da Vida, na cor branca, confeccionado 67% em poliéster e 33% 
em viscose, serigrafia monocromática, na cor azul, conforme modelo em anexo
TAMANHOS:       Total:     80     un.:  
P:  10 unidades
M: 30 unidades
G: 30 unidades
XGG: 10 unid.

4. 12

Camiseta do NASF, na cor azul bebê, confeccionado 67% em poliéster e 33% em viscose, 
serigrafias coloridas conforme modelo em anexo
TAMANHOS:       Total:     12     un.:  
P: 3  unidades
M: 6 unidades
G:  3 unidades

5. 2
Troféu para gincana da 3ª idade, personalizado, com no mínimo 24cm x 15cm, em acrílico e 
adesivo com texto à definir

6. 200

Porta medicamentos com tampa e 14 divisórias identificadas conforme modelo em anexo
Material: Plástico de alta qualidade e resistência
Tamanho mínimo: 18,0 x 9,0 x 3,0cm
Tamanho mínimo de cada compartimento: 4,0 x 2,5 x 3,0cm
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7. 100

Porta medicamentos com tampa e 28 divisórias identificadas conforme modelo em anexo
Porta comprimidos com sistema de abertura do compartimento.
Marcação 4x ao dia: manhã, meio dia, noite e suplente.
Material: plástico resistente.
Dimensões mínimas: 21,5 x 12 x 2 cm.
Cada compartimento deverá medir no mínimo 3 x 2,5cm.
Contém 1 porta comprimidos semanal 4x ao dia.

8. 200

Porta medicamentos com tampa e 7 divisórias identificadas conforme modelo em anexo
Porta comprimidos com sistema de abertura do compartimento.
Material: plástico resistente.
Cada compartimento deverá medir no mínimo 3 x 2,5cm.
Contém 1 porta comprimidos ao dia.

9. 50

Cortador de medicamentos
Tablet cortador/divisor de medicamentos com compartimento de armazenamento, conforme 
modelo em anexo

10. 300

Material Promocional Outubro Rosa
Bisnagas plásticas de Álcool Gel com capacidade 30ml, embalado para  lembrancinha com fita 
e adesivo outubro rosa/novembro azul, conforme modelo em anexo

11. 300

Material Promocional Novembro Azul
Cartão com lupa que aumenta de 3 a 4 vezes a imagem. Cabe na carteira. Com impressão 
logo outubro rosa/novembro azul. Tipo de Impressão: Serigrafia;  Área de Impressão:   7 x 2 
cm; Material: Plástico;  Peso: 3g;  Cores: Branca; Dimensões - 8,5 x 5,6 cm; conforme modelo 
em anexo

12. 300

Squeeze em plástico, capacidade de 500ml, com tampa para proteção do conteúdo interno. 
Corpo na cor branca e tampa verde. Texto na cor verde e imagens do NASF, Academia de 
Saúde e ESF coloridas, conforme modelo em anexo       

13. 300
Bonés, cor verde claro, com fecho regulável, tecido 100% poliéster, serigrafia colorida 
conforme modelo em anexo                    
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14. 1 Tatame de EVA (Grande) 2m x 2m
 

15. 400
Adesivos colorido para medalhas de metal: II Gincana de Saúde na Escola, conforme mo-
delo em anexo

16. 100
Adesivos colorido para medalhas de metal: NASF 1º Lugar, conforme modelo em anexo

17. 200

Brinquedo Bolinhas de sabão, me formato cilíndrico, com medida de no mínimo 10cm x 3cm, 
com motivos infantis. Solução atóxica e perfumada, tampa de rosca e haste interna com 2 
tamanhos de bolhas.

OBS.: A prefeitura disponibiliza apenas o brasão do município na extensão .cdr

Data: _____/_____/______

___________________________________________
Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ:


