
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 equipamentos e móveis para 

uso junto às Unidades de Saúde do Município de Três de Maio, declarando que estamos de acordo 

com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 046/2013, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 

8.666/93 e Decretos Federais no 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos será até 15 (quinze) dias, a contar da data do 

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 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA USO JUNTO ÀS UNIDADES 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO 

Item Qtde Unidade Descrição Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 4 Unidade 

Mesa para computador com base em tubos de 

aço, tampos com acabamento em MDF, formato 

em “L” nas laterais, parte interna em formato 

meia lua, dimensões aproximadas de 1,5 x 1,6 m 

cada, gaveteiro com rodízios com quatro gavetas 

com corrediças metálicas, suporte para CPU, 

suporte para monitor, porta teclado retrátil com 

corrediças metálicas.  

   

2 3 Unidade 

Cadeira de rodas construída com tubos de ferro 

reforçado com pintura epóxi; dobrável em duplo 

X, Freios bilaterais ajustáveis, almofada sobre o 

assento, e estofamento em tecido impermeável, 

placa de sustentação da roda reforçada em 

alumínio com posições de ajustes, com 

capacidade de até 200 kg.  

   

3 2 Unidade 
Biombo triplo, em aço Inoxidável, com rodízios, 

triplo. 

   

4 2 Unidade 

Mesa ginecológica, gabinete com duas portas; 

quatro gavetas; MDF, Leito estofado, móvel, 

perneiras forradas; Medidas: 1,83m x 0,53m, x 

0,80m, com posição do leito móvel. 

   

5 2 Unidade 
Armário Vitrine, armação em aço/ferro, pintura 

epóxi, duas portas. 

   

6 1 Unidade 

Mesa de reunião medindo aproximadamente 3 

metros de comprimento, 2 metros de largura, em 

MDF, padrão de boa qualidade, tampo de formato 

oval. 

   

TOTAL GERAL  

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


