CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.03.2

ANEXO 2
MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
a) Carta de Proposta Comercial indicando o Valor do Fator K, cujo valor máximo
será igual a 1,0000 (um inteiro), a ser aplicado aos valores das TARIFAS
MÁXIMAS

(Tabela

1

do

Anexo

18

do

EDITAL)

e

dos

SERVIÇOS

COMPLEMENTARES (Tabela 2 do Anexo 18 do EDITAL).
b) Não será admitido no Valor do Fator K o fracionamento que ultrapassar quatro
casas decimais.
c) A Carta de Proposta Comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da
LICITANTE.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.03.2, PARA CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO
DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS
SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, INCLUINDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO E RESPECTIVAS LIGAÇÕES PREDIAIS,
INTERCEPTORES, LINHAS DE RECALQUE E EMISSÁRIOS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE
ESGOTO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, E GESTÃO COMERCIAL DE TODO
SISTEMA DE SANEAMENTO.

À
Prefeitura do Município do Crato-CE
Comissão de Licitação

Prezados Senhores,

1. A [razão social da LICITANTE], inscrita no CNPJ sob o Nº [●],com sede à [endereço
completo da LICITANTE], por seu representante legal abaixo assinado, vem, pelo
presente instrumento, apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL para participação da
concessão do serviço público de coleta, transporte, tratamento e destinação final de
esgotos sanitários no Município do Crato-CE, incluindo a execução das obras de
construção de redes coletoras de esgoto e respectivas ligações prediais, interceptores,
linhas de recalque e emissários, estações elevatórias de esgoto e estações de
tratamento de esgoto, e gestão comercial de todo sistema de saneamento.
2. Propõe-se, em caráter irrevogável e irretratável, o Fator K no valor de [valor
ofertado em algarismos, com quatro casas decimais] ([valor por extenso]) pelo direito
de prestação dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO.
3. Declaramos, expressamente, que:
3.1. esta PROPOSTA COMERCIAL é válida por 180 (cento e oitenta) dias, contados da
DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO;
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3.2. foram considerados no cálculo do Fator K no Item “2” acima todos os encargos,
tributos, custos e despesas necessários à execução da CONCESSÃO, conforme
elementos do EDITAL e do CONTRATO DE CONCESSÃO;
3.3. concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da
contratação estabelecidas no EDITAL e no CONTRATO DE CONCESSÃO;
3.4. confirmamos que temos pleno conhecimento do objeto da CONCESSÃO, dos
serviços a serem prestados e das condições de execução dos trabalhos;
3.5. assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos trabalhos em
conformidade com o disposto no CONTRATO DE CONCESSÃO e por outros diplomas
legais aplicáveis; e
3.6. cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no EDITAL em
referência.
4. Caso a nossa proposta seja a classificada em primeiro lugar, comprometemo-nos a
comparecer na data que for designada para firmar o respectivo CONTRATO DE
CONCESSÃO.

[Local e Data]

[Assinatura do Representante Legal]
________________________________________
[Nome da LICITANTE]
[Nome / RG / CPF do Representante Legal]
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