ANEXO V – item 5.1 do Edital
MODELOS DE PROPOSTA DE PREÇO
MODELO nº 1
Modelo de Proposta de Preço para os Blocos de Radiofreqüência relativos às Áreas de Prestação definidas
conforme o Plano Geral de Códigos Nacionais – PGCN (Lotes 10 a 545)
(deve ser impresso na frente e no verso da mesma folha)

(Denominação ou Razão Social, endereço da sede, nº de inscrição no CGC ou CNPJ), por seu representante
legal
NÃO APRESENTA PROPOSTA
APRESENTA PROPOSTA , NOS TERMOS ABAIXO:

- Proposta de Preço para o Lote nº _______
- Área de Prestação [indicar o Identificador da Área de Prestação referente ao Lote indicado acima, conforme
consta no ANEXO II a este Edital de Licitação]
PROPOSTA DE PREÇO
VALOR: R$ .................................... (valor por extenso)
DESEJO PARTICIPAR DA SEGUNDA RODADA DE LICITAÇÃO PARA OS LOTES DA ÁREA DE
PRESTAÇÃO [Identificador da Área de Prestação referente ao Lote indicado acima], CONFORME DESCRITO
NO ITEM 9.6 DO PRESENTE EDITAL DE LICITAÇÃO:

SIM

NÃO

A PRESENTE PROPONENTE DECLARA SER CONTROLADA, CONTROLADORA OU COLIGADA, NA
MESMA ÁREA GEOGRÁFICA DO LOTE INDICADO ACIMA, DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÕES
ABAIXO,
DETENTORA
DE
AUTORIZAÇÃO
PARA
USO
DE
RADIOFREQUÊNCIA NA FAIXA DE 3.400 MHz a 3.600 MHz NAS QUANTIDADES DIPOSTAS ABAIXO:
1. (Denominação ou Razão Social da Proponente, endereço da sede, nº de inscrição no CGC ou CNPJ da
Prestadora 1), autorizada a prestar (indicar os Serviços de Telecomunicações que está autorizada a prestar e as respectivas
Concessões/Autorizações/Permissões) e a utilizar xx MHz na faixa de radiofrequências de 3.400 MHz a 3.600 MHz
(indicar Autorização de uso de radiofrequências na faixa de 3.400 MHz a 3.600 MHz, outorgada anteriormente

à presente Licitação).
(...)
n. (Denominação ou Razão Social da Proponente, endereço da sede, nº de inscrição no CGC ou CNPJ da
Prestadora n), autorizada a prestar (indicar os Serviços de Telecomunicações que está autorizada a prestar e as respectivas
Concessões/Autorizações/Permissões) e a utilizar xx MHz na faixa de radiofrequências de 3.400 MHz a 3.600 MHz
(indicar Autorização de uso de radiofrequências na faixa de 3.400 MHz a 3.600 MHz, outorgada anteriormente

à presente Licitação).
RENÚNCIA À(S) AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE RADIOFREQUÊNCIA NA FAIXA DE 3,5 GHz OUTORGADAS
ANTERIORMENTE Á PRESENTE LICITAÇÃO

NÃO APLICÁVEL

(local e data)
(identificação da pessoa que subscrever a proposta, com indicação de sua função na pessoa jurídica).
APLICÁVEL

Sendo a (Denominação ou Razão Social da Proponente, endereço da sede, nº de inscrição no CGC ou CNPJ)
declarada vencedora para o Lote objeto da presente Proposta de Preço, e desta maneira, excedendo, juntamente
com suas controladas, controladoras e coligadas, o limite máximo para Autorização de uso de radiofrequências
na faixa de 3.400 MHz a 3.600 MHz estabelecido no item 1.7 do presente Edital de Licitação, a prestadora
(Denominação ou Razão Social da detentora de Autorização anterior na faixa de 3.400 MHz a 3.600 MHz,
endereço da sede, nº de inscrição no CGC ou CNPJ) renuncia à Autorização nº (Autorização de uso de
radiofrequências na faixa de 3.400 MHz a 3.600 MHz, outorgada anteriormente à presente Licitação) na forma
do disposto no art. 50 do Regulamento de Uso de Espectro, aprovado pela Resolução nº 259, de 19 de abril de
2001.
(local e data)
(identificação da pessoa, da Proponente, que subscrever a proposta, com indicação de sua função na pessoa
jurídica).
(identificação e assinatura do representante legal da detentora de Autorização anterior na faixa de 3.400 MHz a
3.600 MHz que subscrever a renúncia, com indicação de sua função na pessoa jurídica, bem como de
procuração válida dos representantes legais).

MODELO nº 2
Modelo de Proposta de Preço para os Blocos de Radiofreqüência relativos às Regiões do PGA-SMP (Lotes 1 a 9)

(Denominação ou Razão Social, endereço da sede, nº de inscrição no CGC ou CNPJ), por seu representante
legal
NÃO APRESENTA PROPOSTA
APRESENTA PROPOSTA , NOS TERMOS ABAIXO:

- Proposta de Preço para o Lote nº _______
- Área de Prestação [indicar o Identificador da Área de Prestação referente ao Lote indicado acima, conforme
consta no ANEXO II a este Edital de Licitação]
PROPOSTA DE PREÇO
VALOR: R$ .................................... (valor por extenso)

RENÚNCIA À(S) AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE RADIOFREQUÊNCIA NA FAIXA DE 3,5 GHz OUTORGADAS
ANTERIORMENTE Á PRESENTE LICITAÇÃO

NÃO APLICÁVEL

(local e data)
(identificação da pessoa que subscrever a proposta, com indicação de sua função na pessoa jurídica).
APLICÁVEL

Sendo a (Denominação ou Razão Social da Proponente, endereço da sede, nº de inscrição no CGC ou CNPJ)
declarada vencedora para o Lote objeto da presente Proposta de Preço, e desta maneira, excedendo, juntamente
com suas controladas, controladoras e coligadas, o limite máximo para Autorização de uso de radiofrequências
na faixa de 3.400 MHz a 3.600 MHz estabelecido no item 1.7 do presente Edital de Licitação, a prestadora
(Denominação ou Razão Social da detentora de Autorização anterior na faixa de 3.400 MHz a 3.600 MHz,
endereço da sede, nº de inscrição no CGC ou CNPJ) renuncia à Autorização nº (Autorização de uso de
radiofrequências na faixa de 3.400 MHz a 3.600 MHz, outorgada anteriormente à presente Licitação) na forma
do disposto no art. 50 do Regulamento de Uso de Espectro, aprovado pela Resolução nº 259, de 19 de abril de
2001.
(local e data)
(identificação da pessoa, da Proponente, que subscrever a proposta, com indicação de sua função na pessoa
jurídica).
(identificação e assinatura do representante legal da detentora de Autorização anterior na faixa de 3.400 MHz a
3.600 MHz que subscrever a renúncia, com indicação de sua função na pessoa jurídica, bem como de
procuração válida dos representantes legais).

