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ANEXO VI 

 

Modelo da PROPOSTA DE PREÇO 

 

Processo Licitatório nº 0438/2022 – Concorrência nº 0003/2022 

 

PESSOA JURÍDICA 

 

A empresa ......................................................................................................................................., inscrita no 

CNPJ nº ........................, com sede na Rua ...................................................., nº ......, bairro ............., na 

cidade de ............................ apresenta sua PROPOSTA DE PREÇO no valor de R$ ...................... 

(..................................................................................................) para ter direito na contratação que tem como 

objeto Alienação de imóvel pertencente ao Município de São Lourenço, inscrito na matrícula nº 35.991 do 

livro 2 do Registro de Imóveis da Comarca, localizado na Rua Castro Alves,  Bairro Centro, nesta cidade, 

com autorização pela Lei Complementar nº 69/2021 alterada pela Lei Complementar nº 82/2022. 

 

Ao apresentar esta proposta, DECLARAMOS conhecer o inteiro teor do Edital deste processo licitatório 

todas as obrigações e providências a serem tomadas a partir da homologação processual, para assinar o 

contrato e quanto a lavratura da escritura objetivando a transferência do imóvel, bem como a forma do 

pagamento, caso esta proposta seja vencedora do certame.  

 

Local e data 

Assinatura – RG e CPF 

 

PESSOA FÍSICA 

.........................................................................................................................., portador do RG ..................... 

e do CPF ................................., residente na Rua ........................................................................., nº ......, 

bairro ............................., na cidade de .............................................. apresenta sua PROPOSTA DE 

PREÇO no valor de R$ ...................... (..................................................................................................) para 

ter direito na contratação que tem como objeto  a alienação de imóvel pertencente ao Município de São 

Lourenço, inscrito na matrícula nº 35.991 do livro 2 do Registro de Imóveis da Comarca, localizado na Rua 

Castro Alves,  Bairro Centro, nesta cidade, com autorização pela Lei Complementar nº 69/2021 alterada 

pela Lei Complementar nº 82/2022. 

Ao apresentar esta proposta, DECLARO conhecer o inteiro teor do Edital deste processo licitatório todas as 

obrigações e providências a serem tomadas a partir da homologação processual, para assinar o contrato e 

quanto a lavratura da escritura objetivando a transferência do imóvel, bem como as condições e forma do 

pagamento, caso esta proposta seja vencedora do certame.  

 

Local e data 

Assinatura 


