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ANEXO - III 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
A empresa _____________________, estabelecida na Rua______________________ , 
nº  , na cidade de _________, CEP nº inscrita no CNPJ sob nº ____________________, 
IE nº  , telefone nº  , fax nº________ , e-mail: _____________ 
se propõe acontratação de empresa especializada para concessão visando a prestação de serviço 
de implantação, administração, manutenção, operação e gerenciamento das áreas destinadas ao 
estacionamento rotativo pago de veículos automotores, bem como a implantação e manutenção 
da sinalização horizontal e vertical nas vias e logradouros públicos destinados ao estacionamento 
rotativo, de acordo com o edital e seus anexos, nos preços e condições seguintes: 
 
Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade e risco, todos os serviços objeto da 
Concorrência Pública nº XX/XXXX ofertando à Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra em 
remuneração pela outorga da concessão, o repasse percentual mensal de            % ( ) sobre o 
faturamento bruto; 
 
Declaramos expressamente que todos os serviços concedidos serão prestados em rigorosa 
conformidade com os termos, condições e normas definidas no Edital da Concorrência e seus 
Anexos, dos quais temos pleno conhecimento e manifestamos nossa integral concordância. 
 
Concordamos que nenhum direito à indenização, reembolso ou compensação a quaisquer títulos 
nos será devido, caso nossa proposta não seja aceita por essa Municipalidade. 
 

a) O Prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias; 
 

b) Esta proponente concorda com o prazo de execução dos serviços, que ocorrerá da 
seguinte maneira: a implantação deverá ser iniciada pela Concessionária em até 30 
(trinta) dias corridos contados da Ordem de Serviço. 

 
c) Declaramos que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos 

referentes ao objeto licitado; 
 

d) Declaramos que objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Temo de 
Referência – Anexo I e demais anexos do edital da presente licitação. 

 
 

  , de de 2023. 
 
 
 

Identificação da empresa licitante 
Nome 
cargo  

assinatura do representante legal da empresa 


