
Anexo II 
Modelo Proposta Comercial 

 

 (Papel timbrado da proponente) 

Razão Social/CNPJ (ou outra identificação, para empresas estrangeiras) 

Local e data 

 
A Ilustríssima Sra. Diretora Presidente da POTIGÁS  
Larissa Dantas Gentile 
Avenida Prudente de Morais, nº 675. Edifício Itália.  
Bairro Tirol. Natal/RN. CEP 59.020-505. 

 
Assunto: PROPOSTA COMERCIAL PARA VENDA DE GÁS NATURAL – CHAM ADA 
PÚBLICA PARA COMPRA DE GÁS NATURAL – 2020 

 
Lote de contratação  Deve ser preenchida uma ou mais propostas para cada lote escolhido.  

Origem do gás 
Definir a origem do gás natural, considerando produção nacional 
onshore/offshore ou importação via terminal de regaseificação ou 
gasoduto.  

Qualidade do gás Informar que se compromete com a RANP nº16/2008 ou a que vier 
substituí-la. 

Transporte de gás 
Informar se dispõe de contrato de transporte ou necessitará negociação 
com transportador, considerando o item 6 do Termo de Referência da 
Chamada Pública.  

Data de início de 

fornecimento 
Definir o compromisso com a data estabelecida no edital ou apresentar 
data de início de fornecimento, conforme Termo de Referência.  

Prazo do Contrato  Confirmar a vigência conforme o Termo de Referência. 

Obrigação de Retirada  Especificar o compromisso de retirada mínima de 80% mensal. 

Preço de Gás e Reajuste 
Informar fórmula de preço do gás (ex-tributos) a ser entregue; a referência 
detalhada para as variáveis da fórmula e a periodicidade de reajuste, 
considerando o item 7 do Termo de Referência da Chamada Pública.  

Tributos  Informar os tributos incidentes. 

Condições de pagamento Especificar o prazo de faturamento mensal e demais regras de 
pagamento.  

Demais informações  Informar se existem demais condições relevantes. 

 

Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas na presente 
proposta são verdadeiras, aderentes ao TERMO DE REFERÊNCIA da CHAMADA 
PÚBLICA e que assumo o compromisso de enviar em meio físico a Proposta ora 
apresentada, se solicitado. 

Natal / RN ,   de   de 2020 
 

 
 

Representante(s) Legal(is) 
(Razão Social / CNPJ) 


