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ANEXO I 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

A 

FADETEC 

Ref.: Documentação de habilitação e Proposta Técnica 

Proposta para apresentação de proposta de projeto no PEE/CEMIG, em benefício das unidades 

consumidoras do IFNMG. 

Em atenção ao edital de seleção pública de fornecedores n° _____/2019, apresentamos a 

documento de habilitação abaixo relacionada: 

a)  

b)   

c)   

Proposta de desempenho Técnico: Propomos executar os serviços previstos no instrumento 

convocatório da FADETEC e no edital de chamada da pública da CEMIG com alta qualidade 

técnica, tendo por base os seguintes critérios técnicos obtidos em processos anteriores, bem 

como nas condições técnicas atuais desta empresa: 

Critério Pontuação máxima Pontuação 
comprovada em anexo 

(informar) 

Projetos  anteriores selecionados no PEE 1 ponto por projeto 
limitando a 10 projetos 

 

Média de pelo menos 30 pontos na relação 
custo-benefício, considerando pelo menos 

três projetos distintos aprovados 

5 pontos, caso atingida a 
média 

 

Projetos com os usos finais (Iluminação, 
Climatização, Sistema Motriz, Fonte 

incentivada, aquecimento solar de água) 

1 ponto por uso final 
totalizando 4 pontos 

possíveis 

 

Comprovar possuir no quadro da empresa 
Profissional com habilitação para emissão de 

laudo estrutural para usinas solares 

1 ponto limitado a 1 ponto 
total 

 

Experiência na Tipologia Poder Público 1 ponto por projeto 
limitando a 10 projetos 

 

Total de pontos obtidos (no máximo 30 pontos)  
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Os comprovantes referentes à pontuação acima seguem anexos. 

01. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

Declaramos inteira concordância com os termos do instrumento convocatório que deu causa à 

apresentação desta proposta. Também, declaramos ciência de que não será devida nenhuma 

remuneração a esta empresa pela elaboração e entrega da Proposta de Projeto junto à 

concessionária, bem como de que os efeitos contratuais e financeiros somente passarão a vigorar 

caso o projeto seja selecionado pela CEMIG D, e após assinatura do termo de cooperação entre 

a concessionária, o proponente e a fundação interveniente, bem como assinatura do 

instrumento de contrato entre esta empresa e a FADETEC. 

Caso a Proposta de Projeto não seja selecionada da chamada pública, não restará nenhuma 

obrigação entre as partes. 

 

03. Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: ______________________________; 

b) CNPJ n.º: ______________________________; 

c) Inscrição Estadual n.º: ______________________________; 

d) Endereço: ______________________________; 

e) Fone: ______________________________; 

f) E-mail: ______________________________; 

g) CEP: ______________________________; 

h) Cidade: ______________________________; 

i) Estado: ______________________________; 

j) Dados do representante legal para assinatura do contrato: (nome, cargo, RG e CPF); 

  

04. Pela participação neste certame, aceitamos integralmente os termos do Edital e seus 

anexos. 

Local e data 

 __________________________________________ 

Nome, cargo e assinatura 

(representante legal) 

  

 


