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ANEXO II - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
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(em papel timbrado da licitante)

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
CNPJ N.º:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

À
Companhia Serviços Urbanos de Natal/RN
Concorrência Pública nº XXX/2020.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei n.º 13.03/2016, propondo à Companhia de Serviços Urbanos de
Natal a execução de serviços de recepção e tratamento ambientalmente adequado de
resíduos de construção civil e vegetais originadas dos serviços de limpeza urbana do
município de Natal/RN com estimativa de 10.000 (dez mil) toneladas por mês, obedecendo às
estipulações do correspondente Edital e Anexos, asseverando que:

1. Aceitamos todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
2. No preço final de nossos serviços estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos,
os tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas e demais despesas incidentes
necessárias à execução do objeto necessários à perfeita execução dos materiais
licitados.
3. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data da
entrega de seu respectivo envelope.
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de pagamento dos serviços, Termo de Referência Anexo I do Edital.
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4. Temos a ciência do quantitativo, do prazo contratual, da forma de execução e da forma
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5. Em caso de divergências entre os valores apresentados nas propostas escritas,
deverá ser adotado o critério de preferência descrito a seguir, em ordem decrescente
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de prioridade:
a. Os valores expressos em algarismos (absolutos) sobre os índices percentuais.
b. O valor unitário sobre o valor total.
c. O valor escrito por extenso sobre o expresso em algarismo.
6. Temos a ciência de que deveremos manter, durante a execução do Contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação que ensejaram a contratação.
7. Que no cálculo da proposta financeira estão incluídos todos os percentuais/valor
relativo aos impostos federais, estaduais e municipais que incidam sobre o
fornecimento dos materiais.
8. Temos plenas condições de iniciar a entrega de materiais tão logo assinados o
Contrato e recebida a Nota de Empenho do quantitativo solicitado.
9. Nosso preço para a prestação dos serviços é:

Preço
Unidades
Quantidade
unitário
Execução dos serviços
Recepção e tratamento de resíduos
de construção civil e vegetais
10.000,00
Ton.
originadas dos serviços de limpeza
urbana do município de Natal/RN
VALOR DE VENDA PARA OS SERVIÇOS
VALOR PARA 12 MESES
Distâncias para cálculos de fator de compensação
Distância
Coord. X
Distância entre o Transbordo de
km
Cidade Nova e a balança
Distância entre o a balança e o
km
local de disposição final de resíduos
Cálculo do fator de compensação
Distância total percorrida (ponto de
referência à balança, Balança a
km
local de disposição final)
Descrição do serviço

1
A

2
A
B
2
C

Preço venda

Coord. Y

CUSTO MÁXIMO ADMITIDO PARA A URBANA

meses em algarismo arábico e por extenso), com custo para a urbana de (inserir valor unitário
e total para 12 meses em algarismo arábico e por extenso).
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CUSTO PARA 12 MESES
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Dados Bancários:
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Conta:
Agencia:
Banco

(Local/Data).

_____________________________________________
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(Assinatura)
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