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                                                                  ANEXO IV - Modelo de Proposta 

 

MODELO DE PROPOSTA PREGÃO PRESENCIAL –Nº 02/2021 

  

RAZÃO SOCIAL: [preenchimento obrigatório] 

CNPJ: [preenchimento obrigatório]  

ENDEREÇO: [preenchimento obrigatório] 

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): [preenchimento obrigatório] 

TELEFONE: [preenchimento obrigatório] 

 

A validade desta proposta é de .............. dias. [lembre-se de que o prazo mínimo de validade da proposta é de 

60 dias] 

Seguem anexos nossos preços para participação no presente certame. 

 

N.º QTDE. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

01 22 un. 

MEDALHA SOLDADO PIRES 

Medalha na cor dourada, formato circular, com 50 
mm (cinquenta milímetros) de diâmetro; dotada no 
centro superior de um suporte de 3mm (três 
milímetros) de altura por 5mm (cinco milímetros) 
de largura, que sustentará uma argola de 6 mm 
(seis milímetros) de diâmetro interno por 8 mm 
(oito milímetros) de diâmetro externo, que por sua 
vez será preso a um suporte de pino, também na 
cor dourada, medindo 35 mm (comprimento) x 45 
mm (largura), que pode ser empurrado através do 
tecido de uma vestimenta e protegido, com 
elementos de fixação, na borda interna, decorado 
com uma barreta de fita de cetim medindo cerca 
de 55 mm de comprimento (antes de dobrada) x 33 
mm de largura,  que apresentará três listas iguais, 
sendo a lista central na cor amarela; a lateral 
direita na cor rosa e a lateral esquerda na cor 
verde. No anverso (frente), em alto relevo, deverá 
conter o brasão do município de Ibatiba-ES, 
respeitando suas cores originais, ao redor desse 
brasão haverá a gravação em alto relevo, na cor 
dourada, do nome da medalha: “MEDALHA 
SOLDADO JOSÉ PIRES DE ANDRADE”. No 
reverso(atrás), deverá ser gravado em baixo 
relevo, na cor preta, em forma de arco, ao redor da 
medalha: “CÂMARA MUNICIPAL DE IBATIBA-ES”, 
e, no centro da medalha: “FERNANDO VIEIRA DE 

  



 

 

 

2 

SOUZA - PRESIDENTE Biênio 2021/2022”. As 
medalhas deverão ser entregues em estojos 
básicos de acrílico. 

 

02 10 un. MEDALHA FELIPE LOURA 
 
Medalha na cor dourada, formato circular, com 50 
mm (cinquenta milímetros) de diâmetro; dotada no 
centro superior de um suporte de 3mm (três 
milímetros) de altura por 5mm (cinco milímetros) 
de largura, que sustentará uma argola de 6 mm 
(seis milímetros) de diâmetro interno por 8 mm 
(oito milímetros) de diâmetro externo, que por sua 
vez será preso a um suporte de pino, também na 
cor dourada, medindo 35 mm (comprimento) x 45 
mm (largura), que pode ser empurrado através do 
tecido de uma vestimenta e protegido, com 
elementos de fixação, na borda interna, decorado 
com uma barreta de fita de cetim medindo cerca 
de 55 mm de comprimento (antes de dobrada) x 33 
mm de largura,  que apresentará três listas iguais, 
sendo a lista central na cor amarela; a lateral 
direita na cor rosa e a lateral esquerda na cor 
verde. No anverso (frente), em alto relevo, no 
centro da medalha, deverá conter o brasão do 
município de Ibatiba-ES, respeitando suas cores 
originais. Ao redor desse brasão haverá a 
gravação em alto relevo, na cor dourada, do nome 
da medalha: “MEDALHA DE MÉRITO 
ESTUDANTIL FELIPE LOURA”. No reverso(atrás), 
deverá ser gravado em baixo relevo, na cor preta, 
em forma de arco, ao redor da medalha: “CÂMARA 
MUNICIPAL DE IBATIBA-ES”, e, no centro da 
medalha: “FERNANDO VIEIRA DE SOUZA - 
PRESIDENTE Biênio 2021/2022”. As medalhas 
deverão ser entregues em estojos básicos de 
acrílico.  

  

03 33 un. TÍTULO DE CIDADÃO 
 
Título em placa de aço, medindo 283 mm 
(comprimento) x 220 mm (largura), com gravação 
em baixo relevo, incluindo uma borda artística, na 
cor dourada, nas extremidades, e, na área útil, no 
interior dessa borda, gravação em baixo relevo do  
brasão do município de Ibatiba-ES, respeitando 
suas cores originais, posicionado no canto superior 
esquerdo; gravação em baixo relevo de texto nas 
cores preta e outra, podendo ser, por exemplo, 
verde. Essa placa deve ter acabamento em 
paspatur de veludine preto, com moldura de 
alumínio medindo 353 mm (comprimento) x 290 
mm (largura). O título acompanha estojo de 
veludine preto, medindo 375 (comprimento) x 310 
mm (largura) x 47 mm (altura c/ a tampa fechada. 

  

04 05 COMENDA PARLAMENTAR 
 
Comenda na cor dourada, estilo “Cruz de Malta”, 
medindo 50 mm de diâmetro. O círculo central 
sobreposto à cruz terá a foto de Leopoldino Ribeiro 
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da Silva em alto relevo, medindo 35 mm de 
diâmetro, tendo em volta do círculo central a 
inscrição: “LEOPOLDINO RIBEIRO DA SILVA”. No 
centro superior haverá um suporte de 3mm (três 
milímetros) de altura por 5mm (cinco milímetros) 
de largura, que sustentará uma argola de 6 mm 
(seis milímetros) de diâmetro interno por 8 mm 
(oito milímetros) de diâmetro externo, que por sua 
vez será costurado, com acabamento em “V”, por 
uma linha dourada a uma fita de cetim com largura 
de 35 mm (trinta e cinco milímetros) e 
comprimento de 980 mm (novecentos e oitenta 
milímetros), que apresentará três listas iguais, 
sendo a lista central na cor amarela; a lateral 
direita na cor rosa e a lateral esquerda na cor 
verde. Cada comenda deverá vir acompanhada 
por estojo em tecido veludine de cor preta, nas 
medidas 185 mm (comprimento) x 135 mm 
(largura) x 45mm (altura com a tampa fechada), e, 
dentro do estojo um suporte que acomoda a 
comenda à esquerda, e, à direita uma placa em 
acrílico medindo 55 mm (comprimento) x 85 mm 
(largura), na cor dourada, com o texto na cor preta: 
(brasão da Câmara Municipal de Ibatiba-ES no alto 
e centralizado), “Câmara Munipal de Ibatiba-ES 
homenageia ao Exm.º Sr. Nome/Sobrenome 
(nomes que serão fornecidos a tempo) COMENDA 
PARLAMENTAR LEOPOLDINO RIBEIRO DA 
SILVA Ibatiba-ES, 00/00/0000 (data que será 
fornecida a tempo) Fernando Vieira de 
Souza/Presidente Biênio 2021/2022”. 

05 45 MEDALHA LEDSON MARTINS FIGUEIREDO 
 
Medalha na cor dourada, formato circular, com 50 
mm (cinquenta milímetros) de diâmetro; dotada no 
centro superior de um suporte de 3mm (três 
milímetros) de altura por 5mm (cinco milímetros) 
de largura, que sustentará uma argola de 6 mm 
(seis milímetros) de diâmetro interno por 8 mm 
(oito milímetros) de diâmetro externo, que por sua 
vez será preso a um suporte de pino, também na 
cor dourada, medindo 35 mm (comprimento) x 45 
mm (largura), que pode ser empurrado através do 
tecido de uma vestimenta e protegido, com 
elementos de fixação, na borda interna, decorado 
com uma barreta de fita de cetim medindo cerca 
de 55 mm de comprimento (antes de dobrada) x 33 
mm de largura,  que apresentará três listas iguais, 
sendo a lista central na cor amarela; a lateral 
direita na cor rosa e a lateral esquerda na cor 
verde. No anverso (frente), em alto relevo, no 
centro da medalha, deverá conter o brasão do 
município de Ibatiba-ES, respeitando suas cores 
originais. Ao redor desse brasão haverá a 
gravação em alto relevo, na cor dourada, do nome 
da medalha: “MEDALHA PROF. LEDSON 
MARTINS FIGUEIREDO”. No reverso(atrás), 
deverá ser gravado em baixo relevo, na cor preta, 
em forma de arco, ao redor da medalha: “CÂMARA 
MUNICIPAL DE IBATIBA-ES”, e, no centro da 
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medalha: “FERNANDO VIEIRA DE SOUZA - 
PRESIDENTE Biênio 2021/2022”. As medalhas 
deverão ser entregues em estojos básicos de 
acrílico.  

06 45 MEDALHA PR. JOTALINO LOPES DA SILVA 
 
Medalha na cor dourada, formato circular, com 50 
mm (cinquenta milímetros) de diâmetro; dotada no 
centro superior de um suporte de 3mm (três 
milímetros) de altura por 5mm (cinco milímetros) 
de largura, que sustentará uma argola de 6 mm 
(seis milímetros) de diâmetro interno por 8 mm 
(oito milímetros) de diâmetro externo, que por sua 
vez será preso a um suporte de pino, também na 
cor dourada, medindo 35 mm (comprimento) x 45 
mm (largura), que pode ser empurrado através do 
tecido de uma vestimenta e protegido, com 
elementos de fixação, na borda interna, decorado 
com uma barreta de fita de cetim medindo cerca 
de 55 mm de comprimento (antes de dobrada) x 33 
mm de largura,  que apresentará três listas iguais, 
sendo a lista central na cor amarela; a lateral 
direita na cor rosa e a lateral esquerda na cor 
verde. No anverso (frente), em alto relevo, no 
centro da medalha, deverá conter o brasão do 
município de Ibatiba-ES, respeitando suas cores 
originais. Ao redor desse brasão haverá a 
gravação em alto relevo, na cor dourada, do nome 
da medalha: “MEDALHA PR. JOTALINO LOPES 
DA SILVA”. No reverso(atrás), deverá ser gravado 
em baixo relevo, na cor preta, em forma de arco, 
ao redor da medalha: “CÂMARA MUNICIPAL DE 
IBATIBA-ES”, e, no centro da medalha: 
“FERNANDO VIEIRA DE SOUZA - PRESIDENTE 
Biênio 2021/2022”. As medalhas deverão ser 
entregues em estojos básicos de acrílico. 

  

07 50 MEDALHA (EM BRANCO) 
 
Medalha na cor dourada, formato circular, com 50 
mm (cinquenta milímetros) de diâmetro; dotada no 
centro superior de um suporte de 3mm (três 
milímetros) de altura por 5mm (cinco milímetros) 
de largura, que sustentará uma argola de 6 mm 
(seis milímetros) de diâmetro interno por 8 mm 
(oito milímetros) de diâmetro externo, que por sua 
vez será preso a um suporte de pino, também na 
cor dourada, medindo 35 mm (comprimento) x 45 
mm (largura), que pode ser empurrado através do 
tecido de uma vestimenta e protegido, com 
elementos de fixação, na borda interna, decorado 
com uma barreta de fita de cetim medindo cerca 
de 55 mm de comprimento (antes de dobrada) x 33 
mm de largura,  que apresentará três listas iguais, 
sendo a lista central na cor amarela; a lateral 
direita na cor rosa e a lateral esquerda na cor 
verde. No anverso (frente), em alto relevo, no 
centro da medalha, deverá conter o brasão do 
município de Ibatiba-ES, respeitando suas cores 
originais. Ao redor desse brasão haverá a 
gravação em alto relevo, na cor dourada, do nome 
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da medalha: EM BRANCO (Essa cotação prevê a 
possível criação de outras medalhas que, por 
ventura, possa partir do Poder Legislativo por 
meio de Resolução. Caso alguma medalha seja 
criada, ela seguirá o mesmo padrão e 
quantitdade descritos aqui, e o nome da 
medalha será fornecido para a sua confecção). 
No reverso(atrás), deverá ser gravado em baixo 
relevo, na cor preta, em forma de arco, ao redor da 
medalha: “CÂMARA MUNICIPAL DE IBATIBA-ES”, 
e, no centro da medalha: “FERNANDO VIEIRA DE 
SOUZA - PRESIDENTE Biênio 2021/2022”. As 
medalhas deverão ser entregues em estojos 
básicos de acrílico. 

 

 

 

 

Fornecedor 

Assinatura e Carimbo 

 

 


