GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE

ANEXO 6
Modelo de Proposta Econômica
[Papel Timbrado da Licitante]
[Local e data]
À
Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Estado da Bahia - SETRE
Avenida 2, n° 200
Salvador – BA
Ref.: Edital no _____/2009
Objeto: Concessão Administrativa para Reconstrução e Exploração do Estádio da Fonte
Nova
Prezados Senhores,
Em cumprimento ao disposto no item 10 do Edital de Licitação – Concorrência
Internacional N° [•]/2009, apresentamos a nossa proposta para execução do objeto da licitação
em referência.
Propomos, como Contraprestação Pública Mensal Base, a quantia
[_______________], nos termos do Edital de PPP. Declaramos, outrossim, que:

de

R$

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da
contratação, estabelecidas na Minuta do Contrato de PPP;
b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da
Sessão Pública para Recebimento dos Documentos da Proposta;
c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos e
utilizaremos as equipes técnica e administrativa e os equipamentos indicados em nossa proposta
e os que forem necessários para a perfeita execução dos serviços e obras, nos prazos
programados.
d) na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações do Contrato
de PPP e das especificações técnicas, bem como as recomendações e instruções do Poder
Concedente e do Órgão Regulador, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela
realização dos trabalhos.
Termos em maiúsculas não definidos neste documento têm o significado a eles atribuído
no Edital de PPP e/ou no Contrato de PPP, conforme o caso.
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Atenciosamente,
________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is)
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