ANEXO VIII - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA
MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA PARA A CONCESSÃO DE DIREITO ONEROSA DE USO DE
BEM PÚBLICO PARA A GESTÃO, EXPLORAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO
MARACANÃ
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0XX/2022

À Comissão Especial de Licitação
REF: PROPOSTA FINANCEIRA CONCORRÊNCIA N° XX/2021

Prezados Senhores,
A
estabelecida na

__, CNPJ nº _
_,
_
, telefone
e e-mail
, em cumprimento ao disposto na Clausula 13 e seus subitens do EDITAL da
Licitação de Concorrência n° XX/2022, que tem por objeto a CONCESSÃO DE DIREITO ONEROSA
DE USO DE BEM PÚBLICO PARA A GESTÃO, EXPLORAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
COMPLEXO MARACANÃ, formaliza a seguinte PROPOSTA FINANCEIRA para a realização dos
quantitativos máximos de serviços a serem contratados, oferecendo um Valor de Outorga f i x a
a n u a l de R$
, (
).
DECLARAMOS que:
a) Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições de contratação,
estabelecidas na Minuta do Contrato de Concessão;
b) Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
Sessão Pública para Recebimento dos Documentos da Proposta;
c) Temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos as
equipes técnica e administrativa e os equipamentos indicados em nosso Plano de Negócios e os
que forem necessários para a perfeita execução dos serviços e obras, nos prazos programados;
d) Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações do Edital, Contrato de
Concessão e especificações técnicas, bem como as recomendações e instruções do Poder
Concedente e da Fiscalização, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela realização
dos trabalhos;
e) a presente PROPOSTA FINANCEIRA é considerada completa e abrange todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), custos relativos a todos os
serviços preliminares, complementares ou provisórios necessários à perfeita execução dos
serviços, custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, seguros, administração,
equipamentos e instalações necessários à execução do objeto da presente licitação, transporte de
material e de pessoal, riscos sob o encargo da Concessionária, bem como lucro e qualquer
despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste instrumento convocatório.
Rio de Janeiro,

de _

de 2022.

_
(Razão social da Licitante, nome do Representante Legal e assinatura)
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