
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 ampliação da capacidade 

de armazenamento e distribuição de água na localidade de Consolata (Sede), bem como fornecimento de 

todo material necessário para sua execução, no âmbito do Convênio n
o
 1808/2014, firmado entre a 

Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul e o 

Município de Três de Maio, em conformidade com o Projeto Técnico anexo ao Edital (Anexo I), conforme 

relação abaixo, declarando que estamos de acordo com as condições da TOMADA DE PREÇOS N
o
 

007/2016, bem como com a Lei n
o
 8.666/93. 

1) O preço total dos itens, material e/ou serviços necessário é de R$ ........... (..........), 

conforme discriminação abaixo, seguindo em anexo, preço global por item: (em conformidade com 

planilha de orçamento elaborado pela área técnica da Prefeitura Municipal de Três de Maio (Anexo 

VII), 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). 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Torre metálica com escada tipo marinheiro (altura = 2,00 metros), 

caixa de água de fibra (15.000 litros), mão de obra de instalação e 

serviço de muck, instalado, conforme Projeto Técnico (Anexo I) e 

Orçamento (Anexo VII) 

Material  

 

Serviços  

02 
Tubo soldável 60 mm, conexões e ligação, conforme Projeto 

Técnico (Anexo I) e Orçamento (Anexo VII)  

Material  
 

Serviços  

03 

Cercamento do poço artesiano com tela soldada de 1,50 metros de 

altura com postes pré-moldados de concreto de 2,00 metros, 

conforme Projeto Técnico (Anexo I) e Orçamento (Anexo VII) 

Material  

 

Serviços  

04 
Equipamento de dosagem para tratamento da água, instalado, 

conforme Projeto Técnico (Anexo I) e Orçamento (Anexo VII) 
Material   

TOTAL  



2) O período de garantia será de ......................... 

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

4) Os materiais obedecem todas as exigências da ABNT e os serviços serão executados sob a 

orientação de pessoal especializado. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 


