
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 tubos de concreto de diversos 

diâmetros para recuperação da canalização de água pluvial em diversos trechos deste Município, 

declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 011/2012, bem 

como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais nos 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. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO DE PROPOSTA 
 

Aquisição de tubos de concreto de diversos diâmetros para recuperação da canalização de água 

pluvial em diversos trechos deste Município 

Item Quant Unidade Descrição Marca R$ 
 Unitário 

R$  
Total 

01 50 Un Tubo de concreto com Φ 30 cm, junta 

macho e fêmea, comprimento de 1 m, 

carga mínima de ruptura de 16 kN/m, 

classe PS1, conforme NBR/ABNT 

   

02 230 Un Tubo de concreto com Φ 40 cm, junta 

macho e fêmea, comprimento de 1 m, 

carga mínima de ruptura de 16 kN/m, 

classe PS1, conforme NBR/ABNT 

   

03 600 Un Tubo de concreto com Φ 50 cm, junta 

macho e fêmea, comprimento de 1 m, 

carga mínima de ruptura de 20 kN/m, 

classe PS1, conforme NBR/ABNT 

   

04 150 Un Tubo de concreto com Φ 60 cm, junta 

macho e fêmea, comprimento de 1 m, 

carga mínima de ruptura de 24 kN/m, 

classe PS1, conforme NBR/ABNT 

   

05 30 Un Tubo de concreto com Φ 80 cm, junta 

macho e fêmea, comprimento de 1 m, 

carga mínima de trinca de 48 kN/m e de 

ruptura de 72 kN/m, classe PA2, 

conforme NBR/ABNT 

   

06 30 Un Tubo de concreto com Φ 1 m, junta 

macho e fêmea, comprimento de 1 m, 

carga mínima de trinca de 60 kN/m e de 

ruptura de 90 kN/m, classe PA2, 

conforme NBR/ABNT 

   

TOTAL  
 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


