
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 1.300 (um mil e trezentos) 

sacos de massa asfáltica usinada a quente para aplicação a frio (recompositor de pista) para uso em 

reparos de pavimento asfáltico pelo Setor de Serviços Urbanos da Secretaria Municipal de Obras, 

Viação e Transportes deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do 

PREGÃO PRESENCIAL 015/2013, 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 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 

 

Fornecimento de 1.300 (um mil e trezentos) sacos de massa asfáltica usinada a quente para 

aplicação a frio (recompositor de pista) para uso em reparos de pavimento asfáltico pelo Setor 

de Serviços Urbanos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transportes deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca R$ 

Unitário 

R$  

Total 

01 1.300 Saco 

de 25 Kg 

Recompositor de pista, usinado a quente, 

preparado com agregados pétreos, cap 

50/70 modificado por aditivo, processo e 

mistura, não emulsionado, para aplicação a 

frio em manutenção de pavimentos (tapa-

buracos), que pode ser estocada por até 12 

meses, capaz de ser aplicada mesmo em 

buracos com água, em períodos de chuva, 

sem a perda de sua coesão e aderência ao 

pavimento antigo, dispensando pintura de 

ligação, embalados em sacos 25 kg. Com 

relatório de ensaio da massa emitido por 

Órgão ou Fundação de fins específicos, 

comprovando que os seus produtos estão de 

acordo com as normas aplicáveis, contendo: 

granulometria: não inferior à 96% na 

peneira 3/8, teor de betume entre 5,6 à  6%,  

densidade aparente. 

   

TOTAL  

 

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


