
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 01 (uma) semeadora 

experimental, para estação de pesquisas agrícolas e climatológicas, objetivando a execução de ações 

relativas ao PRODESA, no âmbito do Contrato de Repasse n
o
 388.192.19/2012/MAPA/CAIXA, 

firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Três de Maio, 

declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 060/2013, bem 

como com as Leis n
o
 10.520/2002, n

o
 8.666/93 e Decretos Federais n

o
 3.697/2000, 3.555/2002 e 

5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do objeto será até 150 (cento e cinquenta) dias após o recebimento 

da requisição de mercadorias. 

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

3. A garantia dos produtos é de .................. 

4. 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 01 (uma) semeadora experimental, para estação de pesquisas agrícolas e 

climatológicas, objetivando a execução de ações relativas ao PRODESA, no âmbito do Contrato de 

Repasse n
o
 388.192.19/2012/MAPA/CAIXA, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e o Município de Três de Maio 

Item Quant. Unidade Descrição  Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1 Unid. 

Semeadora Experimental, com chassi porta ferramentas em 

perfis de aço com possibilidade de variação do espaçamento 

entre as unidades plantadoras, com espaço útil de 1,6 metros, 

engate de três pontos universal, categoria II, transmissão por 

engrenagens e correntes, com variação continua do giro dos 

dosadores, depósito para adubo, nove distribuidores para 

adubo, em material não ferroso, nove unidades de plantio, 

compostos por dois discos defasados, uma roda reguladora de 

profundidade e roda compactadora, possui unidades de 

rompimento do solo com oscilações independente, banco para 

acomodação do operador, distribuidor para fluxo contínuo. 

   

TOTAL GERAL  

 

Data e local. 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


