
Anexo 02.E -  Modelo da Proposta de Preços 

 
CARTA PROPOSTA DE PREÇO  

 

À 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. – CEASA - DF 

 

Objeto: _______________________________________. 
 

Ref.: LICITAÇÃO FECHADA _______ / _______– CEASA - DF 
 

Processo: ______ . ______/ 2021  

 

Prezados senhores,  

(Local e data)  

Submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa a 
licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 
omissões que venham a ser verificados na sua preparação.  

Declaramos concordar com os termos do Edital N°. XXX / 2021  e que esta empresa 
(ou consórcio) acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela 
CEASA - DF quanto à qualificação apenas das licitantes que hajam atendido às 
condições previamente estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de assumir 
integralmente a outorga onerosa de concessão de uso de bem público objeto deste 
edital, tudo em acordo com a Comissão Especial de Licitações.  

O nosso preço total para a outorga é de R$  XXXX (  XXXXXX ), sendo R$  XXXX (  
XXXXXX ) referente a administração do MERCADO CENTRAL DE BRASILIA e R$  
XXXX ( XXXXXX) referente a administração da área de ESTACIONAMENTO. 

Declaramos que os preço proposto para a outorga é o resultado de avaliações 
técnicas, econômicas e jurídicas, definidas através de estudos detalhados baseados 
nas  condições e exigências editalícias e demais documentos que são parte integral 
desta licitação.  

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital N°. XXX / 2021 e de seus 
anexos.  

O prazo de execução total dos serviços é de XXX (XXXXXX) dias consecutivos, 
contado a partir do primeiro dia útil subsequente a data de publicação do Extrato no 
Diário Oficial do Distrito Federal – DODF.  

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos no Edital, bem 
como todos os demais julgados oportunos para a perfeita compreensão e avaliação da 
proposta.  



Na execução dos serviços e execução das obras observaremos rigorosamente as 
especificações da Associação das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) ou qualquer 
outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações 
e instruções normativas da fiscalização da CEASA – DF, assumindo desde já integral 
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos necessários a implementação 
do empreendimento objeto desta Proposta de Preços, em conformidade com as 
normas mencionadas.  

Declaramos estar cientes, em sendo vencedores desta licitação, que após a 
adjudicação, homologação e publicação em Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) 
realizaremos o pagamento e quitação do valor do definido (item 11 do Edital N° XXX / 
2021) para o ressarcimento do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), 
conforme explicitado em Termo de Compromisso de Ressarcimento e Despesas – PMI 
N° 01/2019),  em conformidade com o Anexo 03.E que acompanhará esta Carta 
Proposta de Preço. 

Declaramos estar cientes de que após a publicação do Termo de Contrato em Diário 
Oficial do Distrito Federal (DODF) passamos efetivamente a ser investidos de todas as 
obrigações e direitos em relação a esta concessão onerosa de uso de bem público. 

 

ANEXO 03.E  –  Termo de Compromisso de Ressarcimento do Procedimento de Manifestação 
de Interesse –  PMI.  

 

Atenciosamente,  

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal.  

Cargo - nome da empresa licitante  

 


