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ANEXO 18 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA 
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SUPAS/ANTT 

FLS.  ________ 

ASS.: ________ 

 

Brasília, ____ de ___ de 2014. 

 

 

À  

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT 

Brasília, Distrito Federal, 

SCES Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla  

 

Dados da Proponente 

Razão Social: 

Endereço: 

Telefone: (..)   fax: (..)    e-mail: 

 

Ref.: Edital de Licitação nº 002/2014 – Proposta Econômica 

 

 

Prezados Senhores,  

 

1. Atendendo à convocação de [data] da ANTT, apresentamos nossa Proposta 

Econômica para o Lote ______, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros 

ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 

 

2. Para a elaboração desta Proposta Econômica foram consideradas todas as condições 

estipuladas no Edital nº. 002/2014 e demais documentos que o integram, com as quais 

concordamos plenamente. 

 

3. Propomos, em caráter irrevogável e irretratável, o valor do coeficiente tarifário de 

__________ (____________) reais por passageiros x quilômetro, respeitado o 

Coeficiente Tarifário Máximo para o Serviço de Transporte Rodoviário Coletivo 

Regular Interestadual Semiurbano de Passageiros definido para o Lote, de acordo com 

os termos e condições contemplados no Edital. 

 

4. Esse valor é compatível com o respectivo Plano de Negócios, bem como considera 

todos os custos diretos e indiretos envolvidos na prestação dos serviços, tais como 



P á g i n a  | 3 

SCES Trecho 3, lote 10, Polo 8 do Projeto Orla – Brasília – DF   CEP: 70200-003 www.antt.gov.b 

combustível, lubrificantes, tributos existentes (com exceção do ICMS), despesas com 

pessoal, incluindo encargos sociais e trabalhistas, taxas, contribuições parafiscais, 

materiais, maquinários, veículos, outros equipamentos e quaisquer outros investimentos 

ou custos que recaiam ou venham a recair ou onerar a prestação dos serviços objeto 

desta proposta. 

 

5. Declaramos, expressamente, que: 

i. A presente Proposta Econômica é válida por 1 (um) ano, contado da data de 

entrega dos envelopes, conforme especificado no Edital, e neste período, todas 

as suas condições deverão ser mantidas, observadas as regras de reajuste 

tarifário estabelecidas no Contrato de Permissão; 

ii. O valor do coeficiente tarifário deverá ser apresentado pela Proponente com 6 

(seis) casas decimais, sem qualquer arredondamento;  

a. Havendo divergência entre os valores expressos em algarismos e por 

extenso, prevalecerá o por extenso. 

iii. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da 

contratação estabelecidas no Edital e seus Anexos; 

 

iv. Confirmamos que temos pleno conhecimento do objeto da Permissão, dos 

serviços a serem prestados e das condições de execução dos trabalhos; 

 

v. Assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos trabalhos 

em conformidade com as obrigações do Contrato de Permissão, pelos 

regulamentos da ANTT e por outros diplomas legais aplicáveis; e 

 

vi. Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no Edital 

em referência. 

Atenciosamente,  

______________________________________ 

[Proponente] 

[Representante legal com firma reconhecida] 

 

Nome: 

CPF/MF: 

Função: 


