
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para aquisição de materiais gráficos (folhas timbradas, 

envelopes e formulários diversos) para uso nas atividades realizadas pelas Secretarias Municipais de 

Administração, Fazenda, Saúde e Educação, Cultura e Esporte, deste Município, conforme especificações do 

anexo II, que integra o edital de Pregão Presencial no 045/2018, 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 30 (trinta) dias após o recebimento da requisição de 

mercadorias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de materiais gráficos (folhas timbradas, envelopes e formulários diversos) para uso em diversos 

atendimentos e atividades realizadas pelas Secretarias Municipais de Administração, Fazenda, Saúde e 

Educação, Cultura e Esporte, deste Município 

Item Quant. Unidade Produto Marca 

R$  

Unitário 

R$ 

Total 

01 64 Milheiro FOLHA TIMBRADA  

Folha timbrada em papel oficio, medindo 21x29,7 cm, 

com brasão do Município, off set 75g com escritas 

Prefeitura Municipal de Três de Maio no cabeçalho, logo 

do governo,  e a frase "Doe órgãos, doe sangue: salve 

vidas", endereço, no de telefone e site da Prefeitura no 

rodapé da folha (cfe. modelo sugestão constante no Anexo 

XI) 

   

02 07 Milheiro FICHA DE PROTOCOLO 

Ficha de andamento de protocolo med. 14x20,5 cm, na 

cor verde claro, papel cartolina 150 gr, 1x1 (cfe. modelo 

sugestão constante no Anexo XI) 

   

03 0,5 Milheiro PASTA 

Pasta de processo de compras, cartolina amarela, medindo 

33x50 cm, 180g, uma dobra, com brasão do Município de 

Três de Maio e a frase "Doe órgãos, doe sangue: salve 

vidas" (cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

04 02 Milheiro ENVELOPE COLORIDO 23 X 11,5 CM  

Envelope colorido, com a parte externa na cor branca e 

parte interna na cor laranja, colorido 4 x 4, medindo 

23x11,5 cm, papel 90 gr, com brasão do Municipio de 

Três de Maio e logo do governo, endereço da Prefeitura 

Municipal de Três de Maio, e a frase "Doe órgãos, doe 

sangue: salve vidas", com  corte especial (cfe. modelo 

sugestão constante no Anexo XI) 

   

05 02 Milheiro ENVELOPE COLORIDO 25 X 18,5 CM 

Envelope colorido, com a parte externa na cor branca e 

parte interna na cor laranja, colorido 4 x 4, medindo 

25x18,5cm, papel 90 gr, com brasão do Município de 

Três de Maio e logo do governo, endereço da Prefeitura 

Municipal de Três de Maio, e a frase "Doe órgãos, doe 

   



sangue: salve vidas", com  corte especial (cfe. modelo 

sugestão constante no Anexo XI) 

06 03 Milheiro ENVELOPE COLORIDO 34 X 24 CM 

Envelope colorido, com a parte externa na cor branca e 

parte interna na cor laranja, colorido 4 x 4, medindo 

34x24cm, papel 90 gr, com brasão do Município de Três 

de Maio e logo do governo, endereço da Prefeitura 

Municipal de Três de Maio, e a frase "Doe órgãos, doe 

sangue: salve vidas", com  corte especial (cfe. modelo 

sugestão constante no Anexo XI) 

   

TOTAL 
 

 

 

Data e local 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


