
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de tecidos, toalhas, edredons e 

materiais diversos para uso na Creche Proinfância, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do 

PREGÃO PRESENCIAL 055/2014, bem como com as Leis n
o
 10.520/2002, n

o
 8.666/93 e Decretos 

Federais n
o
 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos será até 15 (quinze) dias, a contar da requisição de 

entrega de mercadorias. 

2.  O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

 

Fornecimento de tecidos, toalhas, edredons e materiais diversos para uso na Creche Proinfância, 

sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste Município 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 50 Metro 
Tecido p/ pano de prato alvejado, medindo 0,70cm largura, 

mínimo 90% algodão 

   

2 40 Unid. 
Pano de copa atoalhada, medindo 0,65 x 0,45cm, 100% 

algodão, com diversas estampas 

   

3 12 Unid. 
Toalha de banho felpuda 0,80 x 1,40cm 100% algodão - cor 

azul - 97% algodão, 3% poliéster 

   

4 12 Unid. 
Toalha de banho felpuda 0,80 x 1,40cm 100% algodão - cor 

verde claro - 97% algodão, 3% poliéster 

   

5 12 Unid. 
Toalha de banho felpuda 0,80 x 1,40cm 100% algodão - cor 

marfim - 97% algodão, 3% poliéster 

   

6 12 Unid. 
Toalha de rosto felpuda 0,50 x 0,80cm – 100% algodão – cor 

azul - 97% algodão, 3% poliéster 

   

7 12 Unid. 
Toalha de rosto felpuda 0,50 x 0,80cm – 100% algodão – cor 

verde claro - 97% algodão, 3% poliéster 

   

8 12 Unid. 
Toalha de rosto felpuda 0,50 x 0,80cm – 100% algodão – cor 

marfim - 97% algodão, 3% poliéster 

   

9 250 Metro 
Tecido para forro de cama 150 fios – largura 2,5m – cor 

marfim - 100% algodão 

   

10 98 Metro 
Tecido blecaute para cortina – 2,80m largura – cor branca – 

100% poliéster. 

   

11 956 Unid. 
Ilhós plástico, bastão grosso, n

o
 29, para cortina, cor tabaco, 

formato redondo  

   

12 130 Metro Cós p/ cortina em nylon – 10 cm largura    

13 7 Unid. Linha de costura reta – cor branca – cone de 2000 metros    



14 4 Rolo Elástico n
o
 21 – rolos contendo 100 metros    

15 6 Kit 

Kit p/ cortina em madeira na cor tabaco, medindo 2,5 m 

comprimento. O kit deve conter: um bastão 29, 3 suportes, 2 

ponteiras, parafusos e buchas 

   

16 4 Kit 

Kit p/ cortina em madeira na cor tabaco, medindo 4,10m 

comprimento. O kit deve conter: um bastão 29, 4 suportes, 2 

ponteiras, parafusos e buchas 

   

17 5 Kit 

Kit p/ cortina em madeira na cor tabaco, medindo 3,20 m 

comprimento. O kit deve conter: um bastão 29, 3 suportes, 2 

ponteiras, parafusos e buchas  

   

18 70 Unid. 
Edredom solteiro medindo 1,5 x 2,20 metros, preenchimento 

em fibra, produzido em tecido 100% microfibra de poliéster 

   

TOTAL GERAL  

 

Data e local.  

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 


