
ANEXO V 

 “MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para prestação de serviços técnicos profissionais para 

ministrar aulas de capoeira e danças culturais, taekwondo, canto e danças tradicionalistas para crianças, 

adolescentes e idosos, que integram os projetos sociais desenvolvidos junto ao Centro de Referência 

Especializada em Assistência Social – CREAS, por 4 (quatro) horas semanais cada, sob a coordenação da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme especificações contidas no Anexo I, declarando 

que estamos de acordo com as condições da TOMADA DE PREÇOS N
o
 005/2015, bem como com a Lei n

o
 

8.666/93 

1. O valor mensal total dos serviços é de R$ ........... (.............................................................). 

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

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 



“MODELO DE PROPOSTA” 

Especificação dos Serviços 

Item Qtde. Unidade Descrição 
Valor Mês (R$) 

Unitário Total 

01 04 Profissional 

Prestação de serviços técnicos profissionais para 

ministrar aulas de: 

CAPOEIRA E DANÇAS CULTURAIS: 

Profissional com experiência nesta área para trabalhar 

com crianças e adolescentes, carga horária semanal de 

4h/s. As aulas devem ser ministradas as segundas-

feiras no período da manhã e tarde. 

TAEKWONDO: 

Profissional habilitado nesta área para trabalhar com 

crianças e adolescentes, carga horária semanal de 4h/s. 

As aulas devem ser ministradas as quintas-feiras no 

período da manhã e tarde. 

CANTO: 

Profissional habilitado na área de música/canto para 

ministrar aulas para idosos inscritos no cadastro único, 

frequentadores dos projetos sociais. As aulas devem 

ser realizadas as quintas-feiras pelo período da manhã, 

com carga horária semanal de 4h/s. 

DANÇAS TRADICIONALISTAS: 

Profissional habilitado e/ou com experiência na área 

de danças gauchescas para ministrar aulas para idosos 

inscritos no cadastro único, frequentadores dos 

projetos sociais. As aulas devem ser realizadas as 

sextas-feiras pelo período da tarde, com carga horária 

semanal de 4h/s. 

  

 TOTAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


