
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 Serviço de Recreação; de Transporte 

(mudanças); de Captação de Imagens; e, de Pesquisa de Satisfação, 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 039/2012, 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 realização dos serviços será de acordo com a planilha anexa. 

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 
Prestação de Serviço 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 Unidade Descrição 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

1 01 Un Prestação de serviço de Recreação, para animação de festa natalina, 

pelo tempo de 3h, realizando atividades recreativas com as crianças, 

durante realização da Confraternização de Natal com as famílias 

integrantes do Projeto. Previsão de execução: Dezembro de 2012. 

  

2 20 Un Prestação de serviço de Transporte para realizar a mudança de 

aproximadamente 20 (vinte) famílias dos bairros Pedreira, Schardong, 

Estrelão e Vila Nova, até loteamento Santa Maria. Período de 

realização: 30 dias após a entrega das unidades habitacionais, que estão 

previstas para serem entregues até out/2013 (Esta data pode ser 

antecipada). Dias e horários das respectivas mudanças a serem 

combinados com a responsável técnica do projeto social. 

  

3 01 Un Prestação de serviço de captação de imagens externas e internas, as 

ações previstas no Projeto Social, com edição das imagens (filmagem) 

produzindo um filme sobre o Loteamento Santa Maria, sobre todo o 

processo de construção das novas unidades habitacionais, incluindo 

depoimentos de moradores, equipe técnica, atividades recreativas e 

culturais, oficinas, cursos, palestra, visitas à obra, etc., e entrega do 

resultado em mídias (no mínimo 100 DVDs). Dias e horários da 

captação de imagens a serem combinados com a responsável técnica do 

projeto social. Período de realização:  a contar da assinatura do 

contrato, até o término da entrega das unidades habitacionais, que estão 

previstas para serem entreguem até out/2013 (Esta data pode ser 

antecipada). 

  

4 01 Un Prestação de serviço para realizar pesquisa de satisfação com as 

famílias integrantes do Projeto, a ser realizada em cada domicílio, após 

a ocupação, com questionário previamente aprovado pela equipe 

técnica da Prefeitura Municipal. Computação dos dados e resultados 

fica à cargo da empresa contratada. Período de realização: A pesquisa 

  



será realizada após a entrega das unidades habitacionais que estão 

previstas para serem entreguem até out/2013 (Esta data pode ser 

antecipada). Dias e horários para realização da pesquisa a serem 

combinados com responsável técnica do projeto social. Prazo de 

Entrega: 30 dias, a contar da Ordem de Serviço. 

TOTAL  

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa. 

 


