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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(papel com timbre da empresa)

OBJETO – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando a
AQUISIÇÃO DE 01 (uma) PLATAFORMA DE AUTOMAÇÃO COM O FORNECIMENTO DA
INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E COMISSIONAMENTO PARA A UNIDADE PRODUTORA DE
BIOGÁS – UD ITAIPU conforme o Edital de Pregão Presencial n° 001/2021.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: _____________
CNPJ Nº _________________________ I.E.: ________________________________
ENDEREÇO: ________________ __________________________________________

PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 ATRAVÉS DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO IDENTIFICADO, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do
Código Penal Brasileiro.

DECLARA:

1. Que a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa XXXXXXX, e que
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado
a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PP
001/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. Que a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PP 001/2021, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da PP 001/2021 quanto a participar ou não da referida
licitação;
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4. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PP
001/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

5. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do CENTRO INTERNACIONAL DE
ENERGIAS RENOVÁVEIS BIOGÁS – CIBiogás-ER antes da abertura oficial das propostas;

6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que seu representante
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

7. O prazo de Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope
nº 01 -” Proposta Comercial”;

8. Que os pagamentos serão efetuados pelo Setor Financeiro mediante apresentação de Nota
Fiscal Eletrônica (Resolução SEFA do estado do Paraná; art. 1°, publicada no DOE 9.428 de
09/04/2015) referente aos produtos e serviços devidamente entregues e/ou prestaods, em 20
(vinte) dias, da entrega da Nota Fiscal, devendo a CONTRATADA providenciar a indicação do
número da conta corrente e número e endereço da agência bancária, para fins de depósito para
pagamento;

9. Que a entrega dos objetos do presente certame deverá ser entregue na Unidade de
Demonstração UD ITAIPU, após a autorização de entrega formalizada pelo Setor de Contratos
no prazo estipulado em contrato;

10. Que no VALOR DA PROPOSTA, estão incluídos: os tributos, fretes, alimentação, estadia,
encargos sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e todos os
componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação;

11. Que conhece integralmente os termos do Edital do Pregão Presencial nº 001/2021 e seus
anexos, aos quais nos sujeitamos;

12. Que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital e nas normas
técnicas e legislação em vigor.
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Item

Quant.

Nome do produto/ serviço
detalhado

Valores
R$ Unitário

Preço Total
Máximo

Local, Dia / Mês / Ano

__________________________________________
Assinatura do Representante legal
Nome do Representante legal:
RG e CPF

3

