ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
(Papel timbrado da proponente)
Razão Social/CNPJ (ou outra identificação, para empresas estrangeiras)
Ao Ilustríssimo Sr. Diretor Presidente da Pbgás
Jailson José Galvão
Rua Antonio Rabelo Júnior, n. 161, Edf. EcoBusiness, 12º andar
Miramar, CEP: 58032-090
João Pessoa – PB
Assunto: PROPOSTA COMERCIAL PARA VENDA DE GÁS NATURAL - CHAMADA
PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL – JUNHO/2021.

Deve ser preenchida uma proposta para cada lote escolhido.

Lote de contratação
Origem do gás
Qualidade do gás
Transporte de gás
Data

de

início

de

Definir a origem do gás natural, considerando produção nacional
onshore/offshore ou importação via terminal de regaseificação ou
gasoduto.
Informar que se compromete com a RANP nº16/2008 ou a que vier
substituí-la
Informar se dispõe de contrato de transporte ou necessitará
negociação com transportador, considerando o item 6 do Termo de
Referência da Chamada.
Definir o compromisso com a data estabelecida no Aviso/Termo de
Referência ou apresentar data de início de fornecimento

fornecimento
Prazo do Contrato

Informar a vigência sugerida de um possível contrato

Obrigação de Retirada

Definir o percentual do compromisso de retirada (take or pay)

Penalidades

Definir quais as penalidades a serem consideradas no contrato

Preço de Gás e Reajuste
Tributos

Informar fórmula de preço do gás a ser entregue e periodicidade de
reajuste, considerando o item 8 do Termo de Referência da Chamada.
Informar as regras

Condições de pagamento

Informar o prazo de faturamento e demais regras de pagamento.

Garantia de pagamento

Informar se haverá garantia de pagamento e caso positivo, informar
qual a garantia sugerida.
Informar quais as regras de programação, caso necessário.

Programação do gás
Paradas programadas
Rescisão

Informar quais as regras aplicáveis para paradas programadas das
Partes.
Informar as condições e eventos que ensejem rescisão contratual

Caso Fortuito ou Força Maior Informar quais as regras para declaração de CFFM e quais as
Resolução de disputas

repercussões no contrato
Informar a forma como serão resolvidas possíveis disputas

Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas na presente proposta são
verdadeiras e que assumo o compromisso de enviar em meio físico a Proposta ora
apresentada, se solicitado.
Local, __ de ______de 2021
_________________________________________
Representante(s) Legal(is)
(Cargo/Razão Social / CNPJ)

