
 
ELABORAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
 

ANEXO II  
 

PROPOSTA 
 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 
PROCESSO Nº 059/2017 
 
Objeto: - Concessão de uso de espaço público, a título oneroso, de área coberta/piso de 525 m² (quinhentos e 
vinte e cinco metros quadrados), com área edificada de 91 m² (noventa e um metros quadrados) relativa a 
Sanitários com 42 m² (quarenta e dois metros quadrados) e Lanchonete /Pastelaria com 49 m² (quarenta e 
nove metros quadrados), para instalação e exploração de lanchonete e similares, Bares e outros 
estabelecimentos especializados em servir bebidas e Comércio varejista de doces, balas, bombons e 
semelhantes, no Terminal Rodoviário de São Bento do Sapucaí, sito à Rua Nove de Julho, nº 251, Centro, na 
cidade de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo. 
 
Proposta que faz: 
NOME DA PESSOA JURÍDICA - ................................................................................................................................... 
ENDEREÇO - .................................................................................................................................... Nº .................... 
BAIRRO ...................................................................................................................................................................... 
CIDADE ...................................................................................................................................................................... 
 ESTADO DE ................................................................................................ CEP ....................................................... 
TELEFONE - (....) - ...................................................................................................................................................... 
CNPJ - ........................................................................................................................................................................ 
 
PELO ESPAÇO CONFORME DESCRIÇÃO DO OBJETO EM EPÍGRAFE, OFERTO O VALOR INICIAL MENSAL DE       

R$ _______________  (VALOR POR EXTENSO). 

PAGAREI O VALOR TOTAL CONTRATUAL DA CONCESSÃO ONEROSA EM 48 (QUARENTA E OITO) PRESTAÇÕES 

MENSAIS, ATUALIZADAS A CADA DOZE MESES PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR DO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – INPC/IBGE ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE 

MESES. ESTOU CIENTE QUE CASO ESTE ÍNDICE SEJA EXTINTO, SERÁ UTILIZADO OUTRO ÍNDICE OFICIAL 

SIMILAR. 

 Declaro que: 
No preço ofertado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do Envelope Nº 2 - 
PROPOSTA COMERCIAL, sendo prorrogável automaticamente por iguais períodos, se não houver manifestação 
formal em contrário com antecedência mínima de 5 (cinco) dias anteriores ao próximo período de prorrogação 
automática até a contratação, contados da forma acima descrita. 
De que se compromete a apresentar no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do Termo de 
Permissão, o comprovante de alteração de endereço da empresa ou abertura de filial no endereço constante 
no Item 2 do Edital da Concorrência nº 002/2017. 
De que arcará com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da Instalação/Manutenção, da 
implantação da atividade, inclusive com os custos de consumo de energia elétrica, água e telefonia, e de que 
tem ciência de que não será reembolsado de quaisquer despesas a este fim e nem sequer terá direito a 
qualquer indenização ou retenção, em razão de obras ou benfeitorias úteis, necessárias. 
Tem ciência que ao fim do prazo da Concessão as eventuais benfeitorias remanescentes da instalação no 
terminal rodoviário passarão a integrar o patrimônio público. 

Local,        de               de 2017 
 
 
 

__________________________________ 
                                                                            Assinatura do Proponente 
                                                                            Nome 

             RG Nº __________  
             SSP/_____ 


