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ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL 16/207 
 

FORMULÁRIO DE MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

NOME DA EMPRESA: ..................................................................................................... 

ENDEREÇO: .................................................................................................................... 

CIDADE:..............................................................ESTADO:............................................. 

CNPJ N.: ........................................................... 

 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta relativa à Licitação em 
referência, destinada à Prestação de serviços de instalação de toldos para atendimento ao 
Departamento Municipal de Educação, com fornecimento de materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários, conforme especificações constantes Termo de Referência/ 
Memorial descritivo (ANEXO I), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 
omissões que venham a ser verificados em sua execução. 

 

Local de 
Instalação 

Quantidade Especificação 
Valor 

R$ unitário R$ total 

Escola 
Municipal 

Eng.º. Antônio 
de 

Castro Figueiroa 

01unidades 

Reforma de 02 toldos em lona 
sintética azul, pintura de 
estrutura com tinta galrevest cor 
alumínio, troca de frisos de 
acabamentos e instalação com 
obra qualificada. Medida:2,20m x 
1,20m e 1,80m x 1,20m (Portas 
de Entrada do Prédio) 

  

01 unidades 

Reforma de 01 toldo em lona 
sintética azul, pintura com tinta 
galrevest cor alumínio, troca de 
frisos de acabamentos e instalação 
com mão de obra qualificada. 
Medida 7,50m x 3,50m (lateral do 
Prédio) 

  

01 unidade 

Reforma de cobertura com troca de 
policarbonato alveolar 6mm polygal, 
troca de acabamentos em perfis de 
alumínio 40mm natural com 
guarnições gua030, vedação dos 
álveos com fita alumínio 25mm, 
acabamento em cantoneira 1 natural 
com mão de obra qualificada. 
Medida: aproximadamente 94 m² 
(Rampa de acesso) 

  

01 unidade 

Reforma de cobertura com troca de 
policarbonato alveolar 6mm polygral, 
troca de acabamentos em perfis de 
alumínio 40mm natural com 
guarnições qua-30, vedação dos 
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álveos com fita alumínio 25mm 
acabamento em cantoneira 1 natural 
e instalação com mão de obra 
qualificada. Medida: 
aproximadamente 75m² (Cobertura 
entre os Prédios 02 e 03) 

08 unidade 

Cortinas enroláveis, estrutura em 
alumínio, revestido com lona 
sintética azul, sistema manual, 
matérias de 1° linha e instalação com 
mão de obra qualificada. Medidas 08 
cortinas totalizando 
aproximadamente 33 metros 
lineares x 2,40 de altura. (cortinas 
prédio 03) 

  

01 unidade 

Toldo semi curvo, estrutura em 
metalon com pintura sintética cor 
alumínio, revestido com lona 
sintética azul, frisos e acabamentos e 
instalação com mão de obra 
qualificada. Medida 8,00m x 1,20m 
(sala de aula prédio 03) . 

  

VALOR TOTAL GLOBAL  
 

O valor total da presente proposta é de R$.........................................(...................................). 
Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias, contados à partir da data de entrega da 
proposta. 
Dados Bancários: 
 

 
 

 
 

_______________, ____ de __________ de ___ 
 
 

_______________________________________ 
(Assinatura do responsável/carimbo da empresa) 


