
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 máquinas e equipamentos 

agrícolas e rodoviários, objetivando a execução do Programa Ação Fomento ao Setor Agropecuário, 

no âmbito do Contrato de Repasse n
o
 835420/2016/MAPA/CAIXA, Processo n

o
 2617.1034163-

03/2016, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Três 

de Maio, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 057/2016, 

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 do objeto será até 90 (noventa) dias após o recebimento da Ordem 

de Fornecimento. 

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

3. A garantia dos produtos é de .................. 

 

Data e local. 

 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários, objetivando a execução do Programa Ação 

Fomento ao Setor Agropecuário, no âmbito do Contrato de Repasse n
o
 835420/2016/MAPA/CAIXA, Processo n

o
 

2617.1034163-03/2016, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de 

Três de Maio 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1 Unid. 

Trator agrícola novo, com tração 4x4, potência mínima 105 CV, 

motor de 4 cilindros a óleo diesel, controle remoto duplo, com 

transmissão de no mínimo 10 marchas a frente e 4 marcha ré, com 

alavancas centrais, com para-lamas nas rodas dianteiras, pesos 

frontais e pesos nas rodas traseiras, tomada de força independente, 

hidráulico com capacidade de levante de no mínimo 2.600 kg, com 

3° ponto, com pneus 14,9 X 28 e 23,1 X 30. 

   

TOTAL GERAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


