
ANEXO VI 

 “MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta de prestação de serviço para construção de Unidade 

Básica de Saúde, em alvenaria, com área de 302,63m² (trezentos e dois vírgula sessenta e três metros 

quadrados), bem como o fornecimento de todo material necessário para sua execução, localizada no Bairro 

Jardim das Acácias, Rua São Miguel, Lote 7, esquina com a Rua Alfredo Henn, neste Município, com 

recursos oriundos do Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria no 894, de 4 de abril de 2018, no 

âmbito da Proposta no 11840.1730001/18-001, firmada entre o Fundo Nacional de Saúde e o Município de 

Três de Maio, em conformidade com o respectivo Memorial, declarando que estamos de acordo com as 

condições da  TOMADA DE PREÇOS No 016/2018, bem como com a Lei no 8.666/93. 

O preço total dos serviços é de R$ ........... (..........), conforme discriminação abaixo, seguindo 

em anexo, preço global e Cronograma físico-financeiro constando o prazo de execução e o montante que 

será pago em cada uma das parcelas da obra: (o Cronograma físico-financeiro deverá ser preenchido pelo 

licitante e entregue em anexo a esta proposta, conforme item 2.4 do Edital de Licitação). 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Construção, em regime de empreitada global, de Unidade 

Básica de Saúde, em alvenaria, com área de 302,63m² 

(trezentos e dois vírgula sessenta e três metros quadrados), 

bem como o fornecimento de todo material necessário para 

sua execução, localizada no Bairro Jardim das Acácias, Rua 

São Miguel, Lote 7, esquina com a Rua Alfredo Henn, 

neste Município, com recursos oriundos do Ministério da 

Saúde, de acordo com a Portaria no 894, de 4 de abril de 

2018, no âmbito da Proposta no 11840.1730001/18-001, 

firmada entre o Fundo Nacional de Saúde e o Município de 

Três de Maio, em conformidade com o respectivo 

Memorial Descritivo (Anexo I). 

Serviços 

 

 

 

 

 

 

Material  

TOTAL  



 

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

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


