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Modelo N.º 2 

 

PROPOSTA COMERCIAL – Lote ___ 
 
.........................., de .............. de .... 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SEMSA 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2012 – CPL/SEMSA 
 
Prezados Senhores, 
 
[local], [●] de [●] de 2011 
 
 
1  Atendendo ao disposto no EDITAL da CONCORRÊNCIA promovida pela SEMSA, 

apresentamos nossa PROPOSTA COMERCIAL. 
 
2  Propomos, em caráter irrevogável e irretratável, o valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL MÁXIMA de R$ _____ (____ Reais), de acordo com os termos e condições 
contemplados no EDITAL, devida por todo o prazo da Concessão Administrativa, 
composto da seguinte forma: 
 
a) Parcela Fixa no valor de R$ _______ (______ Reais), com a finalidade de 
remunerar os investimentos, a ser paga mensalmente, tal como disposto no Edital e 
seus anexos; 
 
b) Parcela Variável no valor de R$ _______ (______ Reais), com a finalidade de 
remunerar os serviços, a ser paga mensalmente, tal como disposto no Edital e seus 
anexos. 

 
3  Declaramos, expressamente, que: 
 

3.1  A presente Proposta Econômica é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias 
contado da data final para entrega das propostas e dos Documentos de Habilitação, 
conforme especificado no EDITAL. 

 
3.2  Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da 
contratação estabelecidas no EDITAL; 

 
3.3  Confirmamos que temos pleno conhecimento do objeto da Concessão 
Administrativa, das obras a serem realizadas e dos serviços a serem prestados, bem 
como das condições de execução dos trabalhos; 
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3.4  Assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos 
trabalhos em conformidade com o disposto no Contrato, anexos e por outros diplomas 
legais aplicáveis; e  

 
3.5  Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no 
EDITAL. 

 
 

Atenciosamente, 
[Proponente] 

 
 

  


