
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 tapetes, assentos e conjunto de 

puffs para a Creche Proinfância, de acordo com a Resolução/CD/FNDE n
o
 006, de 24 de abril de 2007, 

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

declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 054/2014, 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 20 (vinte) 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 tapetes, assentos e conjunto de puffs para a Creche Proinfância, de acordo com 

a Resolução/CD/FNDE n
o
 006, de 24 de abril de 2007, sob a coordenação da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste Município 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 19 Unid. Tapete-almofada com 2m x 2m, com 3cm de espessura, espuma 

AG110 (densidade 100 a 125 kg/m3), revestida com 6 cores de 

Corano Náutico com proteção antimicrobiana, tratamento ultra 

violeta, antichama, de fácil limpeza. Fechamento com costura 

invisível, sem zíper. Uma face quadriculada e outra com pistas 

para a “corrida das cores”. 

   

2 9 Unid. Assento fofinho em forma de pneu, com fundo de 3 cm de 

espessura. Em espuma D28, revestido por Corano Náutico com 

proteção antimicrobiana, tratamento ultravioleta, antichama, de 

fácil limpeza. Fechamento com costura invisível, sem zíper. 

Diâmetro total de 69 cm. Interno aproximadamente 40cm. Cores 

diversas. 

   

3 10 Unid. Assento fofinho em forma de pneu, com fundo de 3 cm de 

espessura. Com abertura permitindo estender as perninhas e 

entrar e sair à vontade, para quem esta aprendendo a sentar Em 

espuma D28, revestido por Corano Náutico com proteção 

antimicrobiana, tratamento ultravioleta, antichama, de fácil 

limpeza. Fechamento com costura invisível, sem zíper. Diâmetro 

total de 69 cm. Interno aproximadamente 40cm. Pequeno, com 

diâmetro total de 50 cm, diâmetro interno de 30cm. Cores 

diversas. 

   

4 8 Unid. Conjunto de puffs carinhas / expressões. Cinco peças cilíndricas, 

diâmetro 40cm x 18 cm de altura com aplicação serigráfica com 

tinta atóxica. Em espuma D28, revestido em Corano Náutico 

colorido com proteção antimicrobiana, Tratamento Ultra Violeta, 

antichama. Fechamento com costura invisível, sem zíper. 

Expressões “triste”, “brava” “feliz” “assustada” “Alegre”. 

   

TOTAL GERAL  

 

Data e local.  

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 


