
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 lanches (pão com molho, 

sanduíche, bolo de cenoura com cobertura e pastel assado) para alimentação escolar para consumo e 

uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e no Programa AABB Comunidade, deste Município, 

declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL No 013/2020, 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 do produto será até 05 (cinco) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

2. 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 lanches (pão com molho, sanduíche, bolo de cenoura com cobertura e pastel 

assado) para alimentação escolar para consumo e uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e no 

Programa AABB Comunidade, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

1 3.000 Un PÃO COM MOLHO 

Pão tipo cachorro quente peso médio 50g com molho de 

carne moída e molho de tomate natural. Embalagem 

individual em plástico atóxico. Acondicionados em 

embalagens adequadas. O produto deverá ser entregue 

pronto, todos os dias da semana conforme cronograma 

estipulado. 

   

2 4.000 Un SANDUÍCHE 

Sanduiche integral de Frango. Ingredientes: pão integral 

fatiado, frango, alface e tomate. Embalagem individual 

com plástico atóxico. O produto deverá ser entregue 

pronto, todos os dias da semana conforme cronograma 

estipulado. 

   

3 5.000 Pedaço BOLO DE CENOURA COM COBERTURA 

Bolo de cenoura com cobertura de chocolate caseiro. 

Contém glúten. Em pedaços com tamanho médio 100g, 

embalagem individual em plástico atóxico. 

Acondicionados em embalagens adequadas. O produto 

deverá ser entregue pronto, todos os dias da semana 

conforme cronograma estipulado. 

   

4 1.400 Un PASTEL ASSADO 

Pastel assado tipo Integral. Massa com ovos e farinha 

integral. Peso médio 100g. Recheio de carne moída. 

Embalagem individual em plástico atóxico. 

Acondicionados em embalagens adequadas. O produto 

deverá ser entregue pronto, todos os dias da semana 

conforme cronograma estipulado. 

   

TOTAL  

 

Data e local. 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


