
 

 

 

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 para construção de 02 

pergolados no jardim do Palácio Municipal, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras, deste 

Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 048/2019, 

bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais nos 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos serão de até: 

- 30 (trinta) dias para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08; 

- 45 (quarenta e cinco) dias para os itens 09, 10 e 11. 

2. Os prazos relativos à entrega do objeto ora licitado serão corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento. 

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

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de materiais para construção de 02 pergolados no jardim do Palácio Municipal, sob a 

coordenação da Secretaria Municipal de Obras, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

01 12 Un VASO DE FLOR CILÍNDRICO 

Vaso cilíndrico de concreto diâmetro superior  de 

no mínimo 34 cm, diâmetro inferior de no mínimo 

21cm, altura mínima de 80 cm, espessura mínima 

de concreto 4 cm, pintura de acabamento em verniz 

impregnante. (cfe. modelo sugestão constante no 

Anexo XI) 

   

02 12 Un VASO DE FLOR BACIA 

Vaso tipo bacia em concreto cimento com diâmetro 

inferior  de no mínimo 45 cm, diâmetro superior  de 

no mínimo 91cm  e altura mínima de 34 cm, pintura 

de acabamento em verniz impregnante. (cfe. modelo 

sugestão constante no Anexo XI) 

   

03 4 Un BUXINHO PLANTA 

Buxinho bola com diâmetro mínimo de 50 cm, 

folhas verdes sadias 

   

04 100 Un EMPATIENS 

Empatiens com folhas viçosas - beijinho da serra 

(mudas nas cores rosa, vermelho e branco) (cfe. 

modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

05 5 Un CASCA DE PINUS 

Casca de pinus polida pequena (saco de 6 kg) 

   

06 10 Un TREPADEIRA SAPATINHO DE JUDIA 

Trepadeira sapatinho de judia muda com no mínimo 

2,00 m de altura, folhas sadias e viçosas 

   

07 5 Un TREPADEIRA TUMBERGIA AZUL 

Trepadeira tumbergia azul muda com no mínimo 

2,00 m de altura, folhas sadias e viçosas 

   

08 6 Un TERRA ADUBADA 

Terra adubada para plantio (saco de 25kg) 

   

09 40 M2 MOSAICO IRREGULAR EM PEDRAS    



BASÁLTICAS 

Mosaico serrado nas dimensões: 10x10 cm, 10x5 

cm, 5x5 cm com espessura irregular em pedra 

basalto cinza. (cfe. modelo sugestão constante no 

Anexo XI) 

10 66 M2 PISO EM PEDRA  BASALTICA IRREGULAR 

Piso em pedra basalto bruto irregular cinza. (cfe. 

modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

11 3 Galão ÓLEO FUGANTE 

Óleo fugante de 3,6 l protetor para pedras 

(hidrorepelente) 

   

TOTAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 


