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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de Avental e touca em TNT 30g, para atender a demanda do COREN-AM, na prevenção e 

combate ao coronavirus. 

 

2. PLANILHA DE PREÇOS 

2.1. Apresentar planilha descritiva com marca, valores unitários, mensais e anuais/totais, junto com total 

geral do grupo.  

Item Descrição 
Forma de 

Execução 
Marca 

Unidade 

de Medida 

Quant. = 

(A) 

Vlr. 

Unitário 

(R$) 

= (B) 

VLR. Total 

(R$) 

= (C =A x B) 

01 

Imagem do Material 

Avental Descartável 30g, 

Tiras na cintura e pescoço. 

Manga longa com elástico no 

punho. Material de alta 

resistência e maleável, 

proporcionando mais conforto 

Imediata e 

Integral 
Definir 

Pacote 

com 10 

unidades 

30   

Nome de Fantasia:  

Razão Social:  

CNPJ:  Optante pelo Simples: ☐ Sim  ☐ Não 

Endereço:  

Bairro:  Cidade:  

CEP:  E-mail:  

Telefone:  Fax: 

Banco: Nome do Favorecido: 

Nº da agência bancária: Conta Bancária: Tipo de Conta: 
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ao usuário. 100% 

Polipropileno. Cor branca. 

Pacote com 10 unidades. 

02 

Imagem do Material 

Touca cirúrgica descartável, 

confeccionada em falso tecido 

(a base de fibras de 

polipropileno), 

hipoalergênico, branca, 30 

gramas, microperfurada 

permitindo a ventilação 

adequada, com elásticos nas 

extremidades, formato 

anatômico (redondo), caixa 

com 100 unidades. 

 

Imediata e 

Integral 
Definir 

Caixa com 

100 

unidades 

03   

TOTAL GERAL/GLOBAL (R$) = (∑ da Coluna C) →  

 

1. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

1.1. O prazo de entrega dos bens é de 07 (sete) dias úteis, contados da requisição do demandante, no 

seguinte endereço: 

Nome da Unidade Endereço 

Conselho Regional de Enfermagem do 

Amazonas – Coren/AM 

Departamento de Administração e Gestão de 

Pessoal – DAGEPE/COREN-AM 

Rua Tapajós, 350 - Centro 

CEP: 69.010-150 – Manaus - AM 

CNPJ: 04.667.846/0001-30 

1.2. Orienta-se a(s) empresa(s) que ira(ão) encaminhar o(s) insumo(s) fora da cidade de 

Manaus/AM, a utilizarem entrega expressa (SEDEX, Azul Cargo Express e etc...), considerando a 

urgência dos insumos. 

1.3. O material/serviço será recebido provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes no Termo de Referência e na proposta. 

1.4. O material/serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigido no prazo de 02 

(dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

1.5. O material/serviço será recebido definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

1.5.1. Na hipótese de a verificação não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como 

realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
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1.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

2. VALIDADE/GARANTIA DO MATERIAL FORNECIDO 

2.1. O prazo de garantia não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento 

definitivo. 

2.2. Descrever, quando cabível, a garantia dos materiais fornecidos e executados na nota fiscal. 

2.3. A substituição do produto acarretará a renovação da garantia por prazo de 12 (doze) meses, sem 

qualquer custo para o COREN-AM; 

2.4. No caso de defeito/falha, a empresa estará obrigada a realizar assistência técnica corretiva, quando 

solicitado pela fiscalização do contrato, sem qualquer custo para o COREN-AM; 

2.4.1. A prestação do serviço de garantia deverá ser concluída no prazo máximo de 04 (quatro) dias 

contados da data de cada solicitação. 

 

3. DISPOSIÇÃO GERAL 

• Nos valores da proposta estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente. 

• Validade da Proposta: ___ (_______) dias, observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. 

 

TRANSPORTADORA UTILIZADA SERÁ (Caso seja encaminho fora do município de 

Manaus/AM):___________________________. 

 

VALOR GERAL/GLOBAL DA PROPOSTA: R$ _____________ (__________________). 

 

(Cidade)/(UF), 27 de maio de 2020. 

 

ASSINATURA: 

 


