
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 um Centro de 

Convivência, com área de 289,38 m², na Rua Luiz Bonamigo, Bairro Planalto, neste Município, bem como o 

fornecimento de todo material necessário para a execução da obra, no âmbito do Contrato de Repasse no 

857276/2017/MDS/CAIXA, Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – Estruturação da 

Rede de Serviços de Proteção Social Básica – Execução de Obras, regido pela Portaria Interministerial no 424, de 

30 de dezembro de 2016, enquadrado no Nível I,  firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério 

do Desenvolvimento Social, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Três de Maio, em 

conformidade com o respectivo Memorial Descritivo (Anexo I), declarando que estamos de acordo com as 

condições da TOMADA DE PREÇOS No 005/2019, bem como com a Lei no 8.666/93. 

1) O preço total dos serviços, incluído todo o material necessário é de R$ ........... (..........), 

conforme discriminação abaixo, seguindo em anexo, preço global por item: (em conformidade com planilha de 

orçamento apresentada junto ao Memorial Descritivo (Anexo I), do Instrumento Convocatório, a qual deverá 

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

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Prestação de serviço para construção de um Centro de Convivência, com área 

de 289,38 m², na Rua Luiz Bonamigo, Bairro Planalto, neste Município, bem 

como o fornecimento de todo material necessário para a execução da obra, no 

âmbito do Contrato de Repasse no 857276/2017/MDS/CAIXA, Programa 

Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – Estruturação da Rede 

de Serviços de Proteção Social Básica – Execução de Obras, regido pela 

Portaria Interministerial no 424, de 30 de dezembro de 2016, enquadrado no 

Nível I,  firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do 

Desenvolvimento Social, representado pela Caixa Econômica Federal e o 

Município de Três de Maio, em conformidade com o respectivo Memorial 

Descritivo (Anexo I). 

Material  

 

Serviços  

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 


