
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 cestas básicas para doação às 

famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Social, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do 

PREGÃO PRESENCIAL 043/2014, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos 

Federais nos 3.697/2000, 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. 

3. 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 cestas básicas para doação às famílias em situação de vulnerabilidade social, 

atendidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição Marca R$ 
Unitário 

R$ 
Total 

1 60 Unid. 

Cesta Básica no 01, contendo:  

  

- 10 kg de farinha de trigo especial  
- 04 kg de arroz tipo 01  
- 04 kg de açúcar  
- 02 kg de feijão preto, tipo 01  
- 01 kg de massa com ovos  
- 02 kg de farinha de milho fina  
- 01 kg de sal  
- 01 pacote de fermento instantâneo, 125 gr  
- 02 óleo de soja, embalagem pet, 900ml  
- 02 pacotes de leite em pó, 400gr  
- 02 barras de sabão, 400gr  
- 01 pacote de esponja de aço  
- 04 rolos de papel higiênico, 40m cada  
- 01 creme dental, 50gr  
- 02 sabonetes, 90gr  

2 60 Unid. 

Cesta Básica no 02, contendo:    
- 05 kg de farinha de trigo especial  
- 02 kg de arroz tipo 01  
- 02 kg de açúcar  
- 01 kg de feijão preto, tipo 01  
- 01 kg de massa com ovos  
- 01 kg de farinha de milho fina  
- 01 kg de sal  
- 01 pacote de fermento instantâneo, 125 gr  
- 01 óleo de soja, embalagem pet, 900ml  
- 02 pacotes de leite em pó, 400gr  
- 01 barra de sabão, 400gr  
- 01 sabonete, 90gr  
- 01 pacote de esponja de aço  
- 04 rolos de papel higiênico, 40m cada  
- 01 creme dental, 50gr  

TOTAL GERAL  
 

Data e local. 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


