
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para prestação de serviços técnicos de manutenção da 

rede de iluminação pública compreendendo os serviços de substituição de lâmpadas, reatores, fotocélulas, 

base para fotocélulas, conectores e fios elétricos, e instalação de novos conjuntos de luminárias, em até 

500 (quinhentos) pontos de iluminação pública, distribuídos dentro da área urbana e rural do Município 

de Três de Maio, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 

056/2017, 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 máximo de execução dos serviços é de 3 (três) a contar do recebimento da 

respectiva Ordem de Serviço com a indicação dos pontos de iluminação pública onde serão executados os 

serviços. 

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 

Prestação de serviços técnicos de manutenção da rede de iluminação pública, em pontos de iluminação 

pública, distribuídos dentro da área urbana e rural do Município de Três de Maio 

Item  Quant. Unidade Descrição 
R$ 

Unitário 

R$  

Total 

1 500 Ponto Prestação de serviços técnicos de manutenção da 

rede de iluminação pública compreendendo os 

serviços de substituição de lâmpadas, reatores, 

fotocélulas, base para fotocélulas, conectores e fios 

elétricos, e instalação de novos conjuntos de 

luminárias, em pontos de iluminação pública, 

distribuídos dentro da área urbana e rural do 

Município de Três de Maio, 

  

TOTAL  

Observações:  

- O MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Obras, receberá os pedidos dos munícipes e repassará as demandas 

para CONTRATADA, mediante Ordem de Serviço, devendo a CONTRATADA executar os serviços no prazo máximo 

de 3 (três) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Serviço. Na Ordem de Serviço constará a indicação 

dos pontos de iluminação pública onde serão executados os serviços, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o 

deslocamento até os locais onde se encontram os pontos. 

- A previsão de realização total dos serviços é até 31/12/2017, sendo que os serviços que não forem executados até a 

data limite de 31/12/2017 serão automaticamente cancelados. 

- O valor unitário da prestação de serviços refere-se a 1 (um) ponto de iluminação pública, independente do serviço a 

ser realizado, se apenas substituição de lâmpadas ou de reatores ou de fotocélulas ou de base para fotocélulas ou de 

conectores ou de fios elétricos, ou da instalação de novos conjuntos de luminárias. 

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 


