
1) Dados Gerais 

 

Nome do Proponente:  

CPF/CNPJ:  

Telefone: 

E-mail: 

Endereço:  

 

2) Informações sobre o Plano de Trabalho 

 

2.1) Local escolhido: 

2.2) Por que você escolheu esse local? Justifique.

2.3) Quais os serviços e benfeitorias serão realizados

aprimorar o local indicado? (Essa descrição deve ser feita da maneira mais 

completa e abrangente possível.

 

Serviços recomendados pessoa

Se praça: roçamento de grama, poda de limpeza de espécies arbóreas, limpeza (v

pintura de guias. 

Se quadra: manutenção geral garantindo a integridade da quadra poliesportiva (inclui pintura, 

piso, estruturas metálicas, cobertura, equipamentos esportivos, alambrado, instalações elétricas 

e sanitárias). 

Se canteiro: roçamento de grama, poda de árvores e arbustos, limpeza (varrição), pintura de 

guias. 

 

 

 

ANEXO V 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

Informações sobre o Plano de Trabalho  

or que você escolheu esse local? Justifique. 

Quais os serviços e benfeitorias serão realizados a fim de recuperar, manter e/ou 

aprimorar o local indicado? (Essa descrição deve ser feita da maneira mais 

completa e abrangente possível. 

Serviços recomendados pessoa-física: 

roçamento de grama, poda de limpeza de espécies arbóreas, limpeza (v

: manutenção geral garantindo a integridade da quadra poliesportiva (inclui pintura, 

piso, estruturas metálicas, cobertura, equipamentos esportivos, alambrado, instalações elétricas 

de grama, poda de árvores e arbustos, limpeza (varrição), pintura de 
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a fim de recuperar, manter e/ou 

aprimorar o local indicado? (Essa descrição deve ser feita da maneira mais 

roçamento de grama, poda de limpeza de espécies arbóreas, limpeza (varrição), 

: manutenção geral garantindo a integridade da quadra poliesportiva (inclui pintura, 

piso, estruturas metálicas, cobertura, equipamentos esportivos, alambrado, instalações elétricas 

de grama, poda de árvores e arbustos, limpeza (varrição), pintura de 



Serviços recomendados pessoa jurídica:

Se praça: roçamento de grama, poda de limpeza de espécies arbóreas, limpeza (varrição), 

pintura de guias, instalação de lixeiras, manuten

calçamento. 

Se quadra: manutenção geral garantindo a integridade da quadra poliesportiva (inclui pintura, 

piso, estruturas metálicas, cobertura, equipamentos esportivos, alambrado, instalações elétricas 

e sanitárias). 

Se canteiro: roçamento de grama, poda de arvores e arbustos, limpeza (varrição), pintura de 

guias, instalação de lixeiras, manutenção elétrica, manutenção em bancos e calçamento.

 

3) Proposta de publicidade (imagem com dimensões (cm) e descrição do material a 

ser utilizado). 

 

 Em concordância com a Lei 4.477/2017, vimos, por meio do presente Plano de 

Trabalho, solicitar à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga a participação no 

Programa Abrace uma Praça. 

 

 

 

 

Serviços recomendados pessoa jurídica: 

roçamento de grama, poda de limpeza de espécies arbóreas, limpeza (varrição), 

pintura de guias, instalação de lixeiras, manutenção elétrica, manutenção em bancos e 

manutenção geral garantindo a integridade da quadra poliesportiva (inclui pintura, 

piso, estruturas metálicas, cobertura, equipamentos esportivos, alambrado, instalações elétricas 

roçamento de grama, poda de arvores e arbustos, limpeza (varrição), pintura de 

guias, instalação de lixeiras, manutenção elétrica, manutenção em bancos e calçamento.

Proposta de publicidade (imagem com dimensões (cm) e descrição do material a 

Em concordância com a Lei 4.477/2017, vimos, por meio do presente Plano de 

Trabalho, solicitar à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga a participação no 

Ibitinga, (x) de (x) de 2019.  

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Proponente 
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roçamento de grama, poda de limpeza de espécies arbóreas, limpeza (varrição), 

ção elétrica, manutenção em bancos e 

manutenção geral garantindo a integridade da quadra poliesportiva (inclui pintura, 

piso, estruturas metálicas, cobertura, equipamentos esportivos, alambrado, instalações elétricas 

roçamento de grama, poda de arvores e arbustos, limpeza (varrição), pintura de 

guias, instalação de lixeiras, manutenção elétrica, manutenção em bancos e calçamento. 

Proposta de publicidade (imagem com dimensões (cm) e descrição do material a 

Em concordância com a Lei 4.477/2017, vimos, por meio do presente Plano de 

Trabalho, solicitar à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga a participação no 


