
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 material esportivo para uso nas 

atividades práticas dos projetos sociais, desenvolvidos na Casa da Cidadania, sob a coordenação da Secretaria 

Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, deste Município, declarando que estamos de acordo com 

as condições do PREGÃO PRESENCIAL 028/2013, 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 
 

Fornecimento de material esportivo para uso nas atividades práticas dos projetos sociais, 

desenvolvidos na Casa da Cidadania, sob a coordenação da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Cidadania e Assistência Social, deste Município 

Item Quant. Unidade   Descrição Marca R$ 
Unitário 

R$  
Total 

1 4  Unidade Bola de Futebol de Salão Oficial, peso 410/440 grs, 
diâmetro de 61/64 cm, termotec, câmara airbility, miolo 
slip system removível e lubrificado, 

   

2 4  Unidade Bola para Futebol de Campo com 8 gomos, peso 
410/450grs, diâmetro de 68/70cm, termotec, câmara 
airbility, miolo slip system removível e lubrificado, 
material poliuretano ultra 100%, 

   

3 4  Unidade Bola de Voleibol Oficial, peso 260/280 grs, diâmetro de 
65/67 cm, com 18 gomos, câmara airbility, miolo 
removível e lubrificado, material microfibra, matrizada 

   

4 01  Conjunto Rede para Futebol de Campo – oficial, fio de 
polipropileno (seda), com 4 mm trançado, malha 
16x16cm, vista frontal 7,50x2,50m, vista lateral  
2,5x2,0x0,85m (conjunto de 2 redes). 

   

5 01  Conjunto Rede para Futebol de Salão Oficial. Fio de 
polipropileno (seda), com 4 mm trançado, malha 12 x 12 
cm, vista frontal 3,20 x 2,10 m, vista lateral 2,10 x 1,00 
x 0,60 m(conjunto de 02 redes). 

   

6 02  Unidade Redes para Voleibol Oficial, fio de polipropileno 
(seda), com 2 mm trançado medindo 9,5 x 1,00 m, com 
4 faixas de algodão, dubladas, impermeáveis, com 5 cm 
de largura. 

   

7 03  Unidade Bomba com Bico para encher bola/dupla ação.    
8 03  Unidade Apito 40 Fox com Cronômetro    
9 30  Uniforme Uniforme Dobok, em tecido liso e leve, 100% algodão, 

branco excelente caimento e designer moderno. 
Acompanha faixa branca. Tabela de tamanhos: 
M1 1,10 altura 
M2 1,20 altura 
M3 1,30 altura 
M4 1,40 altura 
A1 1,50 altura 
A2 1,60 altura 
A3 1,70 altura 
A4 1,80 altura 
Obs.: Deverá ser feito provas de tamanhos antes de serem 
fornecidos os uniformes. 

   



10 10  Unidade Raquete para Chute, Anatômica, extremamente 
resistente para variações de impacto, cabo reforçado, 
maleável, camada interna em EVA e espuma de alta 
densidade. 

   

11 4  Unidade Aparador Escudo, excelente para treinos de explosão, 
super-resistente, material em sintético com revestimento 
interno em EVA com espuma de alta densidade. Ideal 
para qualquer modalidade de artes marciais 

   

12 10  Unidade Protetor de Tórax, produto produzido com matéria-
prima alta qualidade, confeccionada especialmente para 
suportar diversas intensidades de impacto, ajustável, 
oferece conforto e segurança ao praticante. Material em 
sintético revestimento interno em EVA de alta 
densidade. Revestimento externo bicolor, azul e 
vermelho. 

   

13 10  Unidade Protetor Canela, material sintético vinil, camada 
interna em alta resistência contra impacto para garantia e 
segurança do atleta, anatômica com ajustamento em 
elástico e velcro, superproteção. Tamanhos: P, M e G. 

   

14 10  Unidade Protetor Antebraço, em sintético vinil, camada interna 
em alta resistência para a garantia de segurança do 
atleta, anatômico com ajustamentos em elásticos e 
velcro, superproteção. Tamanhos: P e Único. 

   

15 4  Unidade Protetor de Cabeça, material em espuma injetada com 
alto grau de proteção, ajustável e muito confortável. 
Distribuídos nas cores: 2 vermelhos e 2 azuis. 

   

16 30  Unidade Camiseta poliviscose, na cor branca, com serigrafia do 
MDS, CRAS, SMTCAS e Brasão da Prefeitura nas 
costas (5 cores), na frente com símbolo e escrita 
taekwoond (4 cores) 
Obs.: Os slogans constam no Anexo IX – Modelo dos 
slogans 

   

17 40  Unidade Kit contendo: Uma Toalha Higiênica e uma garrafa 
de água “Skuze”, toalha higiênica com tamanho 32 cm 
x 37 cm 100% algodão, com serigrafia na do MDS, 
PROJOVEM, CRAS, SMTCAS e Brasão da Prefeitura;  
a garrafa de água “Skuzer” com serigrafia do MDS, 
PROJOVEM, CRAS, SMTCAS e Brasão da 
Prefeitura(5 cores). 
Obs.: Os slogans constam no Anexo IX – Modelo dos 
slogans 

   

TOTAL  

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


