
 

 

                                                                  ANEXO IV - Modelo de Proposta 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31/2022 

MODELO DE PROPOSTA PREGÃO PRESENCIAL –Nº 02/2022 

  

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. 

 

LOTE 1 

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

VALOR TOTAL 
(R$) 

01 02 un. Mesa em “L” medindo 1,48 x 
0,65X0,96X0,80X0,50X1,45 com 30cm de 
espessura, em MDF 18mm na cor “a definir” 
(amadeirado) com gaveteiro de 02(duas) 
gavetas. 

  

02 01 un. Mesa para impressora  medindo 0,90x0,60x0,75 
com 3cm de espessura, em MDF 18mm na cor “a 
definir” (amadeirado). 

  

03 02 un. Prateleira  medindo 0,75x0,20 com 2cm de 
espessura, em MDF 18mm na cor branca 
(amadeirado) ligada a outra prateleira 
medindo 1,00x0,20 com 2cm do mesmo 
material, fixada com suporte tipo cantoneira . 

  

04 01 un. Aparador com medidas de 1,20 x 0,75 x 0,45m 
(conforme desenho)  com 3cm de espessura, com 
tampa de  MDF 18mm na cor “a definir” 
(amadeirado (a escolher) e estrutura metálica. 

  



 

 

05 01 un. Armário suspenso (cozinha)  medindo 
C1,20XL0,40XH0,70, altura do chão = 
1,50m, na cor branca (amadeirado). 

  

06 05 un. Armário alto com 2 (duas) portas, na cor “a 
definir” (amadeirado), medindo 
C0,80XL0,50XH1,60. 

  

07 02 un. Armário alto com 1 (uma) porta, na cor “a 
definir” (amadeirado), medindo 
C0,45XL0,50XH1,60. 

  

08 02 un. Armário baixos para impressoras com 5 (cinco) 
portas, na cor “a definir” (amadeirado), 
medindo C2,05XL0,65XH0,75. 

  

09 02 un. Ilha de 4 (quatro) lugares,contendo 4 (quatro) 
mesas em “L” , com divisórias, na cor “a definir” 
(amadeirado), área total medindo 1,65x1,25 m. 

  

10 02 un. Mesa em “L” medindo 1,65 x 
0,60X1,15X0,70X0,50X1,30 com 3cm de 
espessura, em MDF 18mm na cor “a definir” 
(amadeirado) com gaveteiro de 02(duas) 
gavetas. 

  

11 02 un. Armário baixos para impressoras com 2 (duas) 
portas, medindo C1,02XL0,65XH0,75, na cor “a 
definir” (amadeirado). 

  

12 01 un. Painel para TV de 52 polegadas, na cor “a 
definir” (amadeirado).  

  

13 03 un. Cachepó, vaso decorativo para planta; 
dimensões: 30cm de altura, 30cm de largura e 
30cm de profundidade, em MDF, na cor “a 
definir” (amadeirado), com rodinhas de 
silicone. 

  

14 01 un. Mesa  medindo 1,16x0,60x0,75 com 3cm de 
espessura, em MDF 18mm na cor “a definir” 
(amadeirado) . 

  

15 01 un. Ilha de 2 (dois) lugares,contendo 2 (duas) mesas , 
com  divisórias, na cor “a definir” 
(amadeirado), área total medindo 1,16x1,20 m. 

  

16 06 un. Prateleiras em MDF branco, instaladas c/ 
cantoneiras, nas medidas: 2cmx40cmx97,5cm (3 
peças), 2cmx40cmx1,30m (2 peças), 
2cmx40cmx1,63m (1 peça). 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 2 

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

VALOR TOTAL (R$) 

01 20 un. Cadeira presidente. Revestimento do 
assento e encosto em couro sintético (PU), 
de cor branca, com trava em posição 
inclinada (Múltiplas Posições),com 
material da base em polipropileno, 
material das rodas em Nylon anti-risco. 

  

 

 

 

Fornecedor 

Assinatura e Carimbo 

 


