
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 equipamentos, novos, para 

desenvolvimento do Programa de Incentivo a Bacia Leiteira, no âmbito do Convênio FPE no 

2403/2012 – Participação Popular e Cidadã, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural, 

Pesca e Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Três de Maio, declarando 

que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 035/2012, bem como com as 

Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais no 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos será até 30 (trinta) dias, a contar da data de 

assinatura do recebimento da requisição de mercadorias. 

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

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

4. 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 equipamentos, novos, para desenvolvimento do Programa de Incentivo a Bacia Leiteira, 

no âmbito do Convênio FPE no 2403/2012 – Participação Popular e Cidadã, firmado entre a 

Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul e o 

Município de Três de Maio 

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 01 Un. Enfardadeira de feno tipo rolo com dimensão dos fardos 60X70 

(larg. x compr.) de 100 a 130 fardos/hora potência a partir de 20 

HP, Velocidade de trabalho de 3 a 5 km/horas, peso dos fardos de 

feno seco de 20 a 40 Kg, pré-seco de 40 a 70 Kg. Peso da 

enfardadeira 440 Kg. 

   

2 01 Un. Empacotadeira para plastificação de fardos de feno de pré-secados 

tipo rolo, motor 3,5HP a gasolina 4 tempos, produção de 100 a 130 

fardos/hora, diâmetro máximo dos fardos 60 a 70 cm, comprimento 

máximo dos fardos 100 cm, rotação de base de 20 a 40 rpm, peso 

dos fardos 45 a 70 Kg, peso do maquinário 72 Kg.  

   

3 02 Un. Roçadeira com largura de corte mínimo de 130 cm e altura de corte 

mínimo de 3 a 12 cm. 

   

4 01 Un. Segadeira para trator com 1,70 metros de barra de corte, engate de 

segurança para transporte com caixa de duplo comando de corte 

barra oscilante, velocidade mínima de 10 Km/h com oscilação de 

barra independente com corrente de regulagem acompanha eixo 

cardan. 

   

5 01 Un. Ancinho espalhador / enleirador, com largura de trabalho mínima 

de 03 metros e capacidade mínima de 3 ha por hora.  

   

6  02 Un. Colhedora de Forragens com capacidade de corte de no mínimo 18 

toneladas por hora e no mínimo 12 tamanhos de corte para colher, 

01 linha com 12 facas no rotor. 

   

7 02 Un. Colhedora de forragens com capacidade de corte no mínimo 18 

toneladas por hora é no mínimo 12 tamanhos de corte para colher, 

com 02 linhas de 45 cm a 5 cm com 12 facas no rotor. 

   

8 01 Un. Carreta Agrícola 02 eixos com pneus e câmaras aro 16 com 

capacidade de no mínimo 6,00 m³ com dimensão interna de 4,20 x 

   



1,90 x 1,00 metro. 

TOTAL GERAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


