
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 materiais elétricos para 

manutenção da rede de iluminação pública para uso junto ao Setor de Iluminação Pública, coordenado 

pela Secretaria Municipal de Obras, deste Município, declarando que estamos de acordo com as 

condições do PREGÃO PRESENCIAL 042/2016, bem como com as Leis n
o
 10.520/2002, n

o
 8.666/93 

e Decretos Federais n
os

 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 10 (dez) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

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 

Fornecimento de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública para uso junto 

ao Setor de Iluminação Pública, coordenado pela Secretaria Municipal de Obras, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca R$ 

Unitário 

R$  

Total 

1 250 Unid. 

Relé foto elétrico 220 Volts 1800 Watts, 

frequência 50/60 HZ, temperatura de trabalho 

mínimo -5C + 50°C / consumo máximo 1,8W/ 

contatos de carga tipo NF e NA/ tampa e corpo 

em polipropileno estabilizado contra raios 

ultravioleta. Obs.: Após sua primeira vida útil 

que seja possível recondicionar o mesmo. 

   

2 10 Unid. Fita isolante 20 m    

3 20 Unid. Lâmpada vapor de sódio tubular 400W    

4 50 Unid. 
Lâmpada vapor de sódio tubular 150W E40 

150 Watts rosca E40 

   

5 50 Unid. Lâmpada vapor de sódio tubular 150W E27    

6 250 Unid. 
Lâmpada vapor de sódio tubular 70W rosca 

E27 

   

7 30 Unid. 

Reator externo p/ lâmpada vapor de sódio, alto 

fator de potência, com capacitor e ignitor 

incorporado, com alça p/ fixação, conjugado 

base p/ relé foto elétrico, acesso p/ troca de 

capacitor e ignitor, de 220 Volts e 400 Watts 

   

8 50 Unid. 

Reator externo p/ lâmpada de vapor de sódio, 

alto fator de potência, com capacitor e ignitor 

incorporado, com alça p/ fixação, conjugado 

base p/ relé foto elétrico, acesso p/ troca de 

capacitor e ignitor, de 220 Volts e 150 Watts 

   

9 30 Unid. 

Reator externo p/ lâmpada de vapor de sódio, 

alto fator de potência, com capacitor e ignitor 

incorporado, com alça p/ fixação, conjugado 

base p/ relé foto elétrico, acesso p/ troca de 

capacitor e ignitor, de 220 Volts e 70 Watts 

   

TOTAL  

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


