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ANEXO IV 

 

MODELO DA PROPOSTA ECONÔMICA 

 

À  

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ____/201__, TIPO “MAIOR VALOR DE OUTORGA”  

 
1. A empresa [●]  estabelecida na [●], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [●], por seu [●]  abaixo 

assinado, apresenta a este Município a proposta de preço para a Concorrência ___/20__, tipo 

“MAIOR VALOR DE OUTORGA”, cujo objeto é a contratação de empresa para outorga de 

concessão a título oneroso de serviços públicos para a administração, operação, exploração 

comercial e execução de obras de complementação e adequação do Novo Terminal Rodoviário de 

Pindamonhangaba e do Terminal Rodoviário de Moreira Cesar, durante um período de 10 (dez) 

anos, de acordo com as especificações constantes no Edital e em seus anexos, compreendendo: 

1.2.1. A administração e gerenciamento dos embarques, inclusive cobrança das tarifas referentes à 
prestação desses serviços;  
 

1.2.2. A administração e locação em seu proveito, de lojas comerciais e demais dependências 
autônomas; 

 
1.2.3. A locação de áreas destinadas à publicidade comercial, inclusive através de sistemas de 

sonorização e transmissão de imagens; 
 
1.2.4. A exploração dos serviços de guarda-volumes, despacho de cargas e demais serviços;  
 
1.2.5. A limpeza, conservação e manutenção de todas as áreas cobertas e descobertas do Terminal;  
 
1.2.6. A administração e cobrança, em seu proveito, da Tarifa de Utilização do Terminal e das tarifas 

de utilização das plataformas; 
 
1.2.7. A administração, manutenção e limpeza dos sanitários, incluindo a cobrança; 
 
1.2.8. A promoção do seguro contra acidentes dos usuários; 

 
1.2.9. Implantação e manutenção de equipamentos e sistemas informatizados de controle, 

gerenciamento e segurança do Terminal Rodoviário para sua modernização, nos termos do 

Anexo I – Termo de Referência; 
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1.2.10. Execução de todos os serviços para garantir a adequada prestação de serviços objeto da 

presente concessão; 
 
1.2.11. A exploração dos serviços de Estacionamento de veículos. 

 

VALOR DA OUTORGA: R$ ____________ (_______) 

 

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO MENSAL: ___% (_____) 

 

Declaramos que faremos o repasse mensal ao valor equivalente a [●] % sobre o faturamento bruto 

total da concessionária sobre as receitas não tarifárias da exploração das áreas e serviços do 

Terminal Rodoviário de Passageiros de Pindamonhangaba. 

 

Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da abertura deste envelope 

Proposta.  

 

Declaramos que já estão incluídos no valor todos os custos e despesas, inclusive impostos, encargos, 

fretes, embalagens e outras taxas, já considerados os eventuais descontos concedidos para perfeita 

operação do objeto, sendo que a omissão de quaisquer despesas necessárias, será interpretada como 

inexistente ou já inclusa.  

 

O prazo de implantação e início da operação se dará em ____ (_____) dias, a contar da data da 

ordem de início. 

 

Declaramos que aceitamos e submetemos a presente proposta a todas as disposições 

do Edital da Concorrência nº ______ e seus Anexos, bem como submissão aos ditames da Lei 

8.666/93 e alterações.  

 

 

Local e data 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA 

ENDEREÇO DA EMPRESA 

TELEFONE E PESSOA DE CONTATO 

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) reconhecida(s)] 

 

 


