
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 grades de ferro para janelas e de 

portas de ferro para instalação junto à Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, sob a 

coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste Município, declarando que 

estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 054/2016, 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 20 (vinte) 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 grades de ferro para janelas e de portas de ferro para instalação junto à Escola 

Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$  

Total 

1 2 Unidade 

GRADE 3,10 X 1,30 M 

Grade de ferro para janela de 3,10 largura x 

1,30 altura com tubo externo 20 x 30 e ferro 

redondo 3/8 com 10 cm de distância de vão, 

travessa no meio da altura e pintado de azul 

royal. Instalada no local. 

   

2 1 Unidade 

GRADE 1,60 X 1,30 M 

Grade de ferro para janela de 1,60 largura x 

1,30 altura com tubo externo 20 x 30 e ferro 

redondo 3/8 com 10 cm de distância de vão, 

travessa no meio da altura e pintado de azul 

royal. Instalada no local. 

   

3 1 Unidade 

GRADE 2,50 X 1,30 

Grade de ferro para janela de 2,50 x 1,30 altura 

com tubo externo 20 x 30 e ferro redondo 3/8 

com 10 cm de distância de vão, travessa no 

meio da altura e pintado de azul royal. 

Instalada no local. 

   

4 1 Unidade 

GRADE 2,45 X 1,30 M 

Grade de ferro para janela de 2,45 largura x 

1,30 altura com tubo externo 20 x 30 e ferro 

redondo 3/8, com 10 cm de distância de vão, 

travessa no meio da altura, pintado de azul. 

Instalada no local. 

   

5 1 Unidade 

GRADE 2,50 X 1,00 M 

Grade de ferro para janela 2,50 largura x 1,00 

altura, com tubo externo 20 x 30 e ferro 

redondo 3/8, com 10 cm de distância de vão, 

travessa no meio da altura, pintado de azul 

royal. Instalada no local. 

   



6 7 Unidade 

PORTA DE FERRO 2,10 X 0,80 

Porta que abre para fora a Esquerda vista de 

fora, com tubo 30 x 30 e 30 x 40 de 80 cm de 

largura x 2,10 de altura, com chapa frisada n° 

20, com fechadura e 3 dobradiças, chapa com 

um detalhe de 23 cm de largura  e 93 cm de 

altura, recortado para pôr um vidro embutido 

transparente de 4 mm na folha a 62 cm na parte 

superior 54 cm na parte inferior, com pintura 

na cor amarelo e instalada no local. 

   

7 7 Unidade 

PORTA DE FERRO 

Porta 2,10 altura x 0,80 largura, que abre para 

fora a Direita vista de fora, com tubo 30 x 30 e 

30 x 40 de 80 cm de largura x 2,10 de altura, 

com chapa frisada n° 20, com fechadura e 3 

dobradiças, chapa com um detalhe de 23 cm de 

largura e 93 cm de altura, recortado para pôr 

um vidro embutido transparente de 4 mm na 

folha a 62 cm na parte superior 54 cm na parte 

inferior, com pintura na cor amarelo e instalada 

no local. 

   

TOTAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


