
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 materiais de construção para 

execução da obra complementar da escola de educação infantil (creche) localizada no Bairro Guaíra, 

neste Município, conforme convênio n
o
 710300/2008, firmado entre o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Três de Maio, declarando que estamos de 

acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 056/2013, bem como com as Leis n
o
 

10.520/2002, n
o
 8.666/93 e Decretos Federais n

os
 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 10 (dez) 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 materiais de construção para execução da obra complementar da escola de 

educação infantil (creche) localizada no Bairro Guaíra, neste Município, no âmbito do convênio 

n
o
 710300/2008, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o 

Município de Três de Maio 

Item Quant Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

1 5 br 
aço CA50 - 10 mm (0,617 kg/m; 7,404 kg/br); 

barras de 12 metros  

   

2 52 br 
aço CA50 - 8 mm (0,395 kg/m; 4,74 kg/br); barras 

de 12 metros 

   

3 22 br 
 aço CA50-12.5 mm (0,963 kg/m; 11,556 kg/br); 

barras de 12 metros 

   

4 154 br 
 aço CA60 - 5 mm (0,154 kg/m; 1,848 kg/br); 

barras de 12 metros 

   

5 34 br 
 aço CA60 - 6 mm (0,222 kg/m; 2,664 kg/br); 

barras de 12 metros 

   

6 749 mt  arame recozido BWG 16 (d=1,6 mm; 0,016 kg/m)    

7 12 m³  areia média grossa (limpa, sem matéria orgânica)    

8 8 m³  brita 1 (limpa, sem matéria orgânica)    

9 8 m³  brita 2 (limpa, sem matéria orgânica)    

10 211 mt caibro 5x10 (cedrinho); plainado p/ aparente    

11 726 mt 
 caibro 5x8 (cedrinho); plainado p/ aparente 

(substitui ripas) 

   

12 636 und 
calços de madeira 45º em cunha p/ escora de ripas 

(8 cm x 8 cm x 5 cm) 

   

13 154 sc  cimento CPII    

14 70 ch  compensado resinado 1100x2200x12mm³    

15 62 und 
 cumeeira para telha tipo colonial na cor natural, 

semelhante a existente na obra 

   

16 26 lt  desmoldante para formas    

17 1434 mt  escora de eucalipto    

18 979 mt  guia 2,5x10 (pinus ou similar)    

19 209 lt  Imunizante incolor  p/ madeiras aparelhadas    



20 65 kg  pregos 18x27    

21 43 kg  pregos 18x27 (cabeça dupla)    

22 10 kg  pregos 19 x 39    

23 16 kg  pregos 21 x 54    

24 187 m²  tábua 2,5x30 (pinus, seca, sem nós)    

25 5252 und 
 telha cerâmica tipo colonial na cor natural, 

semelhante a existente na obra 

   

26 276 und  telha de vidro tipo colonial     

TOTAL  

 

 
Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


