ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
Ao Grupamento de Apoio de Guaratinguetá (GAP-GW)
A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no
Edital de Concurso 01/2019, as quais nos comprometemos integralmente.
Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura desta proposta, que tomamos conhecimento de todas as informações para
cumprimento das obrigações ora assumidas e que concordamos com todas as condições
estabelecidas no Edital e respectivos Anexos.
Nossa pontuação obtida através da planilha de critérios Anexo II/A para execução dos
serviços de engenharia para elaboração de diagnóstico energético e execução de todas
atividades necessárias a viabilizar a participação do GAP-GW no Programa de Eficiência
Energética (PEE) a ser lançado por meio de Chamadas Públicas de Projeto (CPP) publicadas pela
Concessionária/Permissionária local e energia, bem como no Leilão de Eficiência Energética a ser
lançado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é de (...valor da pontuação...).A SER
DEFINIDO POR OCASIÃO DA CHAMADA PÚBLICA DA CONCESSIONÁRIA.
O valor está em conformidade com o detalhamento contido na Planilha de critérios de
seleção (Anexo II-A) anexa, contendo as unidades, quantidades, critérios parciais e totais, de
forma que estejam computadas no preço global total todas as despesas necessárias à completa
execução da obra, serviços e instalações.
Declaramos que o valor cotado inclui a prestação de todos os serviços estabelecidos no
Edital e seus anexos, bem como engloba todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
Declaramos ainda possuir condições necessárias para a execução dos serviços licitados conforme
definido na Minuta de Contrato, Anexo III, deste Edital.
Dados da Empresa: (Informar dados da Matriz e/ou Filial, que promoverá o faturamento
decorrente desta contratação. Lembrando que o CNPJ informado deverá estar regularmente
cadastrado e com habilitação em vigor no SICAF)

Nome: ____________________________________
Endereço:___________________ CEP:__________
Telefone:____________________ e-mail:_________
CNPJ:______________________
Conta-Corrente:______________
Banco (nome e nº):___________ Endereço:________
Agência (nome e nº):_________ Conta nº_________

____________(local e data)_________
_________________________
(assinatura, devidamente identificada)
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