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CNPJ

1 meses 24

                           OBSERVAÇÕES

Prazo de execução:   

UNID.
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL

ANEXO 03

CARIMBO DA EMPRESA

QUANT.

Concorrência  nº   xxx/2022

Telefone/Fax/Email: 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

FATURAMENTO:

Endereço completo:

Conta corrente: 

Agência: 

A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao Estado do Rio de 

Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo 

rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL.

1. Ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, 

sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismos e por 

extenso, já incluídos todos os custos diretos e indiretos, transporte e 

entrega no local indicado pelo Órgão/Entidade contratante, seguros, 

tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer 

outras não mencionadas; ser datada e assinada por representante 

legal da Empresa;

2. A PROPOSTA-DETALHE deve conter o preço final e equalizado, e 

deve ser entregue no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do 

encerramento da etapa de lances da sessão pública no endereço 

estabelecido no Edital;

3. A Proponente se obrigará a cumprir os termos contidos nesta 

PROPOSTA-DETALHE e no Edital e Termo de Referência 

correspondente à licitação a qual ela está vinculada.

Prazo do Serviços: Conforme Termo de Referência

Inscrição Estadual: Isenta

Validade da Proposta:    60 (noventa) dias.

Avenida Presidente Vargas nº 1.261 – Centro 

Declaramos inteira submissão ao  presente  termo e  

legislação vigente.

CNPJ: 28.001.394/0001-11

Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.071-004

Serviço Público Estadual

DADOS BANCÁRIOS:

ÍTEM

BANCO BRADESCO S/A

ESPECIFICAÇÃO

Permissão de Uso dos Espaços Públicos para exploração 

comercial do Bistrô/Café do imóvel situado à rua Dias das 

Cruz, nº 170 – Méier – Rio de Janeiro/RJ, onde está instalado 

o Centro Cultural João Nogueira da Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa, localizado no Centro Cultural 

João Nogueira

Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa

  Inscrição Estadual: 

             Firma Proponente

CNPJ: 

1a. - A PROPOSTA-ESPECIAL deverá: 

Local do Serviços: De acordo com o Termo de 

Referência (anexo 01) e laudo de avaliação técnica 

(anexo 02).


