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SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
PROPOSTA DETALHE
Anexo II

Concorrência Pública FUNARJ N.º 001 / 2016
A Realizar-se em 05 / 09 /2016 às 11:00 horas.
Requisição n.º 001 de 23 de junho de 2016
Processo nº E- 18 / 002 / 685 / 2016

A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao
Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo
assinalados, obedecendo rigorosamente às
condições estipuladas constante do EDITAL
Concorrência nº 001 / 2016.

ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO
N° de Estoque e Descrição Padronizada

CARIMBO DA FIRMA

Und.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO
(R$)

01

>>>>>>>>>>>>>>>>

VALOR MENSAL PROPOSTO
(R$)

Cód.: 0107-004-0012
Permissão Onerosa de Uso, para exploração de
Espaço Gastronômico na Casa de Cultura Laura
Alvim, à Avenida Vieira Souto, nº 176 – Ipanema –
RJ, pelo período de 60 (sessenta) meses.
Lote Único
Espaço – Bistrô (Cafeteria)
Área Reservada: 22,95 m²,
Valor Mensal Mínimo de Contrapartida
(Avaliação) de R$ 3.255,03 (Três mil, duzentos e
cinquenta e cinco reais e três centavos)

Mês

Valor Mensal Proposto - por extenso:
( ..................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................).
Continua . . .

OBSERVAÇÕES
1ª - A PROPOSTA - DETALHE deverá:
- ser preenchidas integralmente por processo
mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;
- Conter os preços em algarismos e por extenso, por
unidade, já incluídas as despesas de fretes,
impostos federais ou estaduais e descontos
especiais;
- ser datada e assinada pelo gerente ou seu
procurador.
2ª - O Proponente se obrigará, mediante devolução da
PROPOSTA - DETALHE, a cumprir os termos nela
contidos.
3ª - As Duas primeiras vias da PROPOSTA - DETALHE
deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e
data marcadas, em envelope fechado, com a
indicação do seu número e data do encerramento.
4ª - A licitação mediante PROPOSTA - DETALHE
poderá ser anulada no todo, ou em parte, de
conformidade com a legislação vigente.
DATA:_______/_______/2016.

Prazo Contratual:60 (sessenta) meses.
Validade da Proposta-Detalhe: 60 (sessenta) dias úteis.
Local de entrega: Casa de Cultura Laura Alvim
Av. Vieira Souto, nº 147 - Ipanema - RJ
Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação
vigente.
Em.____________/________________________/ 2016

Firma Proponente

_________________________________________
Firma Proponente - assinatura responsável
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A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao
Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo
assinalados, obedecendo rigorosamente às
condições estipuladas constante do EDITAL
Concorrência nº 001 / 2016

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
N° de Estoque e Descrição Padronizada

CARIMBO DA FIRMA

Und.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

Continuação . . .
DADOS DO RESPONSÁVEL:
Nome Contato:
Telefone:
E-mail:

OBSERVAÇÕES
1ª - A PROPOSTA - DETALHE deverá:
- ser preenchidas integralmente por processo
mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;
- Conter os preços em algarismos e por extenso, por
unidade, já incluídas as despesas de fretes,
impostos federais ou estaduais e descontos
especiais;
- ser datada e assinada pelo gerente ou seu
procurador.
2ª - O Proponente se obrigará, mediante devolução da
PROPOSTA - DETALHE, a cumprir os termos nela
contidos.
3ª - As Duas primeiras vias da PROPOSTA - DETALHE
deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e
data marcadas, em envelope fechado, com a
indicação do seu número e data do encerramento.
4ª - A licitação mediante PROPOSTA - DETALHE
poderá ser anulada no todo, ou em parte, de
conformidade com a legislação vigente.
DATA:_______/_______/2016

Prazo Contratual:60 (sessenta) meses.
Validade da Proposta-Detalhe: 60 (sessenta) dias úteis.
Local de entrega: Casa de Cultura Laura Alvim
Av. Vieira Souto, nº 147 - Ipanema - RJ
Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação
vigente.
Em.____________/________________________/ 2016

Firma Proponente

_________________________________________
Firma Proponente - assinatura responsável

