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CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NA MODALIDADE DE 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DA CASA CIVIL, E [●] COMO CONCESSIONÁRIA 

 

ANEXO 18 

Modelo de Proposta Econômica 
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Carta de Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA 

[local], [•] de [•] de 2019 

 

À 

Secretaria Municipal da Casa Civil (“CVL”) do 

Município do Rio de Janeiro 

Rua Afonso Cavalcanti, n. 455, Cidade Nova 

Rio de Janeiro – RJ  

Ref.: Edital de Concorrência n° 02/2018 – PROPOSTA ECONÔMICA.  

Prezados Senhores, 

1. Atendendo à convocação da CVL, apresentamos nossa PROPOSTA ECONÔMICA 

para execução do objeto da CONCESSÃO em referência. 

 

2. Propomos, como CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL MÁXIMA, a ser 

paga pelo PODER CONCEDENTE pela execução das OBRAS e SERVIÇOS 

contempladas na CONCESSÃO objeto do presente certame licitatório, conforme 

definida no Edital Concorrência nº 02/2018, o valor de R$ [...] ([...] Reais), 

correspondentes à CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL MÁXIMA para a 

execução do escopo previsto no CONTRATO para 33 (trinta e três) UNIDADES 

ESCOLARES integrantes da ETAPA I de OBRAS, conforme identificadas e 

quantificadas no ANEXO VII – Mecanismo de pagamento, na data-base de outubro 

de 2018. 

 

3. Declaramos, expressamente, que: 

 

3.1. A presente PROPOSTA ECONÔMICA é válida por 180 (cento e oitenta) 

dias contados da data designada para entrega dos envelopes, conforme 

especificado no EDITAL; 

 

3.2.  Foram considerados no cálculo dos valores propostos no item “2” acima 

todos os encargos, tributos, custos e despesas necessários à execução da 

CONCESSÃO, conforme elementos do EDITAL e da minuta de CONTRATO; 
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3.3. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições 

da contratação estabelecidas no EDITAL em referência; 

 

3.4. Confirmamos que temos pleno conhecimento das condições existentes 

nos terrenos abrangidos pela CONCESSÃO, bem como das condições de 

execução do CONTRATO; 

 

3.5. Assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos 

trabalhos em conformidade com o disposto no CONTRATO e na legislação e 

regulamentação aplicáveis; e 

 

3.6. Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no 

EDITAL em referência. 

Atenciosamente, 

  

___________________________________ 

[Proponente] 

[Representante Legal] 

 

 

 


