
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 máquinas e equipamentos, 

objetivando a execução de ações relativas ao MAPA – Apoio ao Desenvolvimento do Setor 

Agropecuário – Somente Aquisição, no âmbito do Termo de Compromisso no 

791780/2013/MAPA/CAIXA, Processo no 2617.1009445-88/2013, firmado entre o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Três de Maio, declarando que estamos de 

acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 004/2015, bem como com as Leis no 

10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais no 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do objeto será até 60 (sessenta) dias após o recebimento da Ordem 

de Fornecimento. 

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

3. A garantia dos produtos é de .................. 

4. 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 máquinas e equipamentos, objetivando a execução de ações relativas ao MAPA 

Apoio Desenv. do Setor Agropecuário, no âmbito do Termo de Compromisso no 

791780/2013/MAPA/CAIXA, Processo no 2617.1009445-88/2013, firmado entre o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Três de Maio. 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1 Unid. Colhedora de forragens para a colheita em área 

total, para colher todos os tipos de culturas de 

forragens, com peso de 2.150 kg, 12 facas no 

rotor, 04 rolos recolhedores, 02 serras de corte, 

com  no mínimo 24 tamanhos  de picos (2 a 36 

mm), com 02 tambores, com transmissão  de 

caixa e carda , com capacidade de corte mínima  

de 50 ton/hora, com facas em formato "C", com 

largura de trabalho  de 1,6 metros, colhendo  até 

03 linhas distanciadas de 80 cm. com braço 

articulável. 

   

2 3 Unid. Carreta agrícola metálica basculante com 

caçamba basculante, eixo dianteiro dirigível, 

eixo traseiro com sistema tanden, engate por 

boca de lobo, acionado com pistão hidráulico de 

três estágios, capacidade mínima de carga de 7 

toneladas (8,3 m³), rodado aro 16 com 6 pneus 

novos, encaixe para adição de sobre caixa. 

   

TOTAL GERAL  

 

 
Data e local. 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


