
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 camisetas (ternos de futebol), 

troféus e medalhas, para realização do projeto técnico social do Programa Minha Casa Minha Vida/PAC II, 

coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, no âmbito do Termo de Compromisso no 

0352383-63/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/Caixa, firmado entre o Ministério das Cidades e o 

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

PRESENCIAL 038/2012, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais no 

3.697/2000, no 3.555/2002 e no 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 15 (quinze) 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 camisetas (ternos de futebol), troféus e medalhas, para realização do projeto técnico social do 

Programa Minha Casa Minha Vida/PAC II, coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e 

Urbanismo, no âmbito do Termo de Compromisso no 0352383-63/2011/MINISTÉRIO DAS 

CIDADES/Caixa, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Três de Maio 

Item Quant. Un. Descrição Marca R$ 
 Unitário 

R$  
Total 

1 65 Un Camisetas, tipo “terno”, com números identificados nas costas. 

100% poliéster, cor a escolher pelo Município, sendo: 

- 15 unidades Tamanho P; 

- 25 unidades Tamanho M; 

- 25 unidades Tamanho G. 

   

2 01 Kit Kit de Troféus, 32 cm de altura, com base quadrada em 

polímero na cor preta com 7,7 cm de largura. Sobre esta base 

estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para 

gravação. Demais componentes metalizados na solicitada 

abaixo. Material Composição:Plástico e latão Dimensões 

Aproximadas do Produto (cm) - AxLxP: 32x7,7x7,7. Peso 

Líquido Aproximado do Produto (kg):300 gramas, contendo: 

- 01 unidade Cor: Dourado com base preta; 

- 01 unidade Cor: Prateada com base preta; 

- 01 unidade Cor: Bronze com base preta. 

   

3 01 Kit Kit de Medalhas, redondas fundidas em liga metálica de 

zamak, com 8,0 cm de diâmetro. Metalizada, suporte para fita 

com 2,5 cm de largura, acompanhada de fita, contendo: 

- 20 unidades Dourada; 

- 25 unidades Prateada; 

- 20 unidades Bronze. 

   

TOTAL  

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 


