
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA – Proposta de preços 

EDITAL PREGÃO ELETRONICO N°. 016/2019 

 

Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Kit Enxoval para Bebês (auxílio 

natalidade), em atendimento as ações da Secretaria de Assistência Social, por meio da Lei de 

benefícios eventuais.  

 

 

 

 LOTE ÚNICO 
    

ITEM DISCRIMINAÇÃO REF. QUANT. 
PREÇO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

Banheira plástica infantil anatômica 
fabricado em material de 
polipropileno atóxico, com cantos 
arredondados, local apropriado para 
colocar sabonete e esponja, válvula 
em PVC com lacre para escoamento 
da água, capacidade mínima de 25 
litros, peso suportado até 20 KG, 
nas cores: amarelo e verde 

Unid 1.200               -    
                           
-    

2 
Mamadeira higiênica 240 ml, bico de 
silicone - nas cores amarela e verde. Unid 1.200               -    

                           
-    

3 

Conjunto pagão composto por 3 
peças confecionadas em malha 150 
fios, 100% algodão, nas cores 
amarelo e verde - Tamanho G. 

Cj. 1.200               -    
                           
-    

4 
Fralda descartável infantil, p/ 
crianças com peso de até 6 kg. 
Pacote com 11 unidades. 

Pct 1.200               -    
                           
-    

5 
Sabonete para recém-nascido, 
neutro, próprio para recém-nascido Unid 1.200               -    

                           
-    

6 

Manta para Bebe recém-nascido - 
Manta para recém-nascido em 
malha de algodão macio. Finalizado 
com acabamento em algodão 
xadrez demarcado, nas cores 
amarela e verde. 

Unid 1.200               -    
                           
-    

  VALOR TOTAL DO LOTE =          

 

 

 

 

 

 



1 – Os Serviços deverão ser prestados de forma parcelada, ao longo da vigência do 

contrato, conforme será especificado em cada requisição. 

2 – O prazo para a prestação dos serviços será o exposto em cada requisição, o que 

será em no mínimo 30 (TRINTA) dias da data do recebimento da requisição.   

3 – O local de prestação da entrega dos objetos desta licitação, será nos 

estabelecimentos de Secretaria Municipal Social ou Maternidade Municipal, conforme 

descrito na requisição. 

4. Os custo de deslocamento para a prestação dos serviços serão arcados pela empresa 

contratada.  

ESPECIFICAÇÕES: Os serviços em referência deverão guardar perfeita compatibilização 

com as especificações, quantidades e condições descritas no Edital, em nenhum 

momento podendo ser substituídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso 

divulgado no sítio.  

 

Razão Social: 

__________________________________________________________ 

Endereço____________________________________________________________

___ 

Cidade: __________________ Estado:_________________ Telefone: 

______________ 

CNPJ:________________________________  

INSC.EST:____________________________ 

INSC.MUN.:_______________            Prazo de garantia:___________________ 

Esta proposta é válida por:_______________________________ (Mínimo 60 dias). 

Prazo de entrega:_________após emissão de autorização da Secretaria Solicitante) 

Data: ______/______/_______. 

__________________________________ 

 Assinatura – Responsável 

 

 

 

Carimbo do CNPJ 

 


