
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 para execução de melhorias 

no prédio, fechamento de laterais no encontro dos telhados e no pátio coberto (circulação), cobertura entre 

prédios, fechamento com esquadrias, cobertura entrada da edificação e instalação de barras antipânico nas 

portas, junto à Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, localizada na Av. Avaí, n
o
 1.400, 

Bairro Guaíra, de acordo com a Resolução MEC/FNDE N
o
 19, de 29 de setembro de 2014 - “Programa 

Brasil Carinhoso”, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste 

Município, em conformidade com o Memorial Descritivo anexo ao Edital (Anexo I), declarando que 

estamos de acordo com as condições da TOMADA DE PREÇOS N
o
 016/2015, bem como com a Lei n

o
 

8.666/93. 

1) O preço total dos serviços é de R$ ........... (..........), conforme discriminação abaixo, 

seguindo em anexo, preço global e Cronograma físico-financeiro constando o prazo de execução e o 

montante que será pago em cada uma das parcelas da obra: (em conformidade com a planilha de 

orçamento (Anexo I, do Instrumento Convocatório), a qual deverá ser preenchida pelo licitante e 

entregue em anexo a esta proposta, conforme item 2.4 do Edital de Licitação). 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

Prestação de serviços para execução de melhorias no prédio, fechamento de 

laterais no encontro dos telhados e no pátio coberto (circulação), cobertura 

entre prédios, fechamento com esquadrias, cobertura entrada da edificação e 

instalação de barras antipânico nas portas, junto à Escola Municipal de 

Educação Infantil Pequeno Príncipe, deste Município, em conformidade 

com o Memorial Descritivo anexo ao Edital (Anexo I). 

Serviços 
 

 
 

Material   

TOTAL  

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

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


