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ANEXO XIV 

 

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 

Processo de Contratação nº 108/2020 

Edital de Tomada de Preços nº 001/2020 

 

Foz do Iguaçu/PR,  XX  de XXXX de 2020. 

 

Objeto: Aquisição de 01 (um) Sistema de Geração de Energia – Grupo MotoGerador completo 

com todos seus componentes e sistemas, bem como o fornecimento total dos materiais e 

serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I do Edital de Tomada 

de Preços nº 001/2020. 

 

Prezados Senhores, Em cumprimento ao disposto no item 7 do Edital de Licitação referente à 

Tomada de Preços em epígrafe, apresentamos a nossa proposta técnica para o objeto da 

licitação: 

 

a) No Anexo 1 ao presente documento encontra(m)-se nossa(s) 

comprovação(ões) de experiência no fornecimento de equipamentos e Moto 

Geradores movidos à Biogás, conforme os parâmetros indicados no item 5.4.5.4 

do Edital; 

 

b) No Anexo 2 ao presente documento encontra(m)-se nossa(s) 

comprovação(ões) de experiência no fornecimento de equipamentos e Moto 

Geradores movidos à Biogás, conforme os parâmetros indicados no item 7 do 

Edital; 

 

c) No Anexo 3 ao presente documento encontra-se nosso Plano de Trabalho e 

Execução, que compreende a Metodologia de Operação, nos termos do item 7.1 do 

Edital. 

 

d) No Anexo 4 ao presente documento encontra-se nosso quadro de 

profissionais técnicos e nas comprovações de experiencias técnicas em projetos 

iguais ou similares ao objeto em licitação, nos termos do item 7.1.1 do Edital. 
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Declaramos, outrossim, que: 

a) concordamos integralmente com as condições da estabelecidas na minuta do 

Contrato, termo de referência e edital; 

 

b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 

data da sessão pública para recebimento das propostas; 

 

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; 

 

d) na execução das atividades observaremos, rigorosamente, as especificações 

do Contrato, termo de referência, bem como as recomendações e as instruções do 

Contratante, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos 

trabalhos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________ 

Nome do representante legal 

Assinatura do representante legal 

 

 

Observação: Utilizar papel timbrado, informando a razão social, o CNPJ e endereço 

completo da empresa. 


