
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 tênis para uso pelos 

integrantes do Programa PROJOVEM, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania 

e Assistência Social, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO 

PRESENCIAL 042/2012, 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 20 (vinte) 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 tênis para uso pelos integrantes do Programa PROJOVEM, coordenado pela Secretaria 

Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social 

Item Quant. Un. Descrição Marca R$ 
 Unitário 

R$  
Total 

1 11 Par Tênis sintético, solado flexível, costurado, com 
cadarço, prevalecendo a cor preta, nas seguintes 
numerações: 
- 01 unidade no 28; 
- 01 unidade no 29; 
- 01 unidade no 30; 
- 08 unidades no 32. 
Obs: A numeração dos calçados poderá 
variar, portanto, a empresa vencedora 
deverá oportunizar a prova do calçado na 
numeração prevista. 

   

2 39 Par Tênis sintético, solado flexível, costurado, com 
cadarço, prevalecendo a cor preta, nas seguintes 
numerações: 
- 01 unidade no 33; 
- 02 unidades no 34; 
- 04 unidades no 35; 
- 10 unidades no 36; 
- 06 unidades no 37; 
- 05 unidades no 38; 
- 06 unidades no 39; 
- 02 unidades no 40; 
- 01 unidade no 41; 
- 02 unidades no 42. 
Obs: A numeração dos calçados poderá 
variar, portanto, a empresa vencedora 
deverá oportunizar a prova do calçado na 
numeração prevista. 

   

TOTAL  

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


