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(Papel Timbrado da Empresa) 

ANEXO II   

PROPOSTA COMERCIAL  

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO 

 

 

Processo nº 0127/2021 

Pregão Presencial SRP nº 03/2021 

 

1.1. OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E 

DESCARTÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO, conforme 

condições, quantidades, exigências e estimativas, conforme descrição dos Lote Único abaixo discriminado: 

Item Descrição Apres. Qtd. 

Marca Valor Unit. 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

1  

Papel higiênico interfolhado, Classe 1, 

primeira qualidade, folha dupla, gofrado, 

100% biodegradável, na cor branca, 

fragrância neutro, composto de 100% de 

celulose virgem, dimensão aproximada da 

folha 11 cm x 21 cm, gramatura de 31,2g/m², 

caixa com 8.000 folhas em pacotes de 250 

folhas cada 

CX 200 

   

2  

Papel toalha simples interfolhas, 2 dobras, 

cor branca, dimensão aproximada da folha 

23 x 23 cm, matéria prima 100% celulose 

virgem, alvo gofrado, caixa com 5000 folhas 

em pacotes de 250 folhas cada 

CX 450 

   

3  

Copo plástico descartável para água, 

material resistente em polipropileno, 

capacidade 200 ml, características 

adicionais: atóxico, de acordo com as 

normas ABNT NBR 14865, atualizada em 

junho de 2012, peso mínimo 1,80g, cor 

branca, Caixa com 2.500 unidades 

CX 200 

   

4  Copo plástico descartável para café, CX 28    
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material resistente em polipropileno, 

capacidade 50 ml, características adicionais: 

atóxico, de acordo com as normas ABNT 

NBR 14865, atualizada em junho de 2012, 

peso mínimo 0,75g, cor branca, Caixa com 

5.000 unidades 

5  

Sabonete líquido para uso em dispenser 

com alto poder hidratante, fragrância erva 

doce. Caixa com 12 refis de 800 ml cada 

CX 90 

   

6  

Álcool em gel para uso em dispenser, 

neutro, na cor branca, para higiene das 

mãos, que atenda aos padrões exigidos pelo 

Ministério da Saúde. Caixa com 12 refis de 

800 ml cada  

CX 50 

   

7  
Álcool em gel antisséptico para mãos 70% 

galão de 5 litros 
UN 100 

   

8  

Dispenser para sabonete líquido/ álcool 

em gel na cor branca, plástico de alta 

resistência, fechamento adequado, com 

capacidade para refil entre 800ml e 1.000 ml 

UN 35 

   

9  

Guardanapo de papel, sem perfume, de cor 

branca, com 50 folhas por pacote, folha 

simples, tamanho 23cm x 22cm 

PCT 150 

   

10  

Prato descartável, plástico não toxico, 

formato redondo, de cor branca, 10 

unidades, 210mm 

PCT 150 

   

11  

Colher plástica descartável, plástico não 

toxico, de cor branca, com 50 unidades, para 

refeição 

PCT 50 

   

12  

Garfo plástica descartável, plástico não 

toxico, de cor branca, com 50 unidades, para 

refeição 

PCT 50 

   

13  

Faca plástica descartável, plástico não 

toxico, de cor branca, com 50 unidades, para 

refeição 

PCT 50 
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14  

Mexedor de café descartável, material 

plástico não tóxico, de cor transparente, 

medindo aproximadamente 87 mm, pacote 

com 100 unidades 

PCT 50 

   

Valor Total por extenso:  R$  

 

 

Denominação / Razão Social da PROPONENTE: 

Endereço completo: 

 

CEP: Fone: E-mail: 

I.E. e/ou C.C.M. nº  CNPJ nº Data: 

Banco: Agência nº C/C nº 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que nos preços acima ofertados encontram inclusos, entre outros, tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais, despesas operacionais, transporte, frete, carga e descarga, obrigações 
financeiras de qualquer natureza, e demais componentes do custo da execução do objeto da presente 
licitação.  
 
DECLARO, sob as penas da lei, que estou ciente e aceito todas as exigências, normas e prazos 
estabelecidos neste edital e seus Anexos. 
 
- Dados da pessoa responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços: 

 
Nome: ____________________________________________________________________ 
Cédula de Identidade (R.G.) nº _________________________________________________ 
Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) nº _________________________________________ 
Cargo/Função: _____________________________________________________________ 
Dados Bancários____________________________________________________________ 
 

Cidade, _____ de _______________ de 2021. 
 

_________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Nome: 
RG: 
CPF: 


