
MODELO DE PROPOSTA  

 

PROPOSTA – LOTE 1 – PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

 

À 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

 

A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., inscrição 

estadual n° ......................., estabelecida na Av./Rua ........................., n° ......, bairro.................., 

na cidade de ................, telefone................, fax ....................., e-mail ..............., vem apresentar 

sua proposta de preços de acordo com as exigências do edital supracitado. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS LOJAS  

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

Nº da loja Estabelecimento Espaço m2 
Valores (R$) 

m2 mensal 

1 Restaurante 25,0   

2 Sorveteria 12,5   

3 Lanchonete 12,5   

4 Lanchonete 12,5   

5 Cafeteria 12,5   

6 Lanchonete 12,5   

7 Lanchonete 12,5   

8 lanchonete 12,5   

 

1 – O prazo de validade da proposta:__________(mínimo 60  dias) 

2 – Opção pela modalidade de Garantia (conforme subitem 15.1 do 

Edital):_____________________ 

 

 

Declaração de aceite 

Declaro para os devidos fins, que: 

 

a) Tenho pleno conhecimento das exigências do Edital da Concorrência referenciada, 

compreendendo os aspectos legais, institucionais e do projeto e que me submeto às mesmas, 

sem restrições de qualquer natureza, bem como aos regulamentos administrativos e às normas 

gerais ou especiais aplicáveis. 

b) Tenho pleno conhecimento das condições em que se encontra a área objeto da permissão de 

uso, bem como das condições impostas para instalação, início e funcionamento da atividade. 

c) Tenho pleno conhecimento que toda e quaisquer benfeitorias e acessões que forem realizadas 

na área, correrão por conta do Permissionário e se incorporarão ao patrimônio público, sem 

qualquer direito a retenção e indenização; 

d) Se pessoa jurídica, os sócios não são servidores públicos municipais. 

 

Local e data............................................ 

(assinatura do responsável pela empresa) 

Nome/Cargo 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA  

 

PROPOSTA – LOTE 2 – RESTAURANTE 

 

À 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

 

 

A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., 

inscrição estadual n° ......................., estabelecida na Av./Rua ........................., n° ......, 

bairro.................., na cidade de ................, telefone................, fax ....................., e-mail 

..............., vem apresentar sua proposta de preços de acordo com as exigências do edital 

supracitado. 

 

ESTABELECIMENTO ÁREA EM M2 
VALORES (R$) 

MENSAL ANUAL 

Restaurante/lanchonete 240   

 

1 – O prazo de validade da proposta:__________(mínimo 60  dias) 

2 – Opção pela modalidade de Garantia (conforme subitem 15.1 do 

Edital):_____________________ 

 

 

Declaração de aceite 

Declaro para os devidos fins, que: 

 

a) Tenho pleno conhecimento das exigências do Edital da Concorrência referenciada, 

compreendendo os aspectos legais, institucionais e do projeto e que me submeto às 

mesmas, sem restrições de qualquer natureza, bem como aos regulamentos 

administrativos e às normas gerais ou especiais aplicáveis. 

b) Tenho pleno conhecimento das condições em que se encontra a área objeto da 

permissão de uso, bem como das condições impostas para instalação, início e 

funcionamento da atividade. 

c) Tenho pleno conhecimento que toda e quaisquer benfeitorias e acessões que forem 

realizadas na área, correrão por conta do Permissionário e se incorporarão ao 

patrimônio público, sem qualquer direito a retenção e indenização; 

d) Se pessoa jurídica, os sócios não são servidores públicos municipais. 

 

Local e data 

............................................ 

(assinatura do responsável pela empresa) 

Nome/Cargo 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA  

 

PROPOSTA – LOTE 3 – QUIOSQUES 

 

 

 

À 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

 

A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., 

inscrição estadual n° ......................., estabelecida na Av./Rua ........................., n° ......, 

bairro.................., na cidade de ................, telefone................, fax ....................., e-mail 

..............., vem apresentar sua proposta de preços de acordo com as exigências do edital 

supracitado. 

 

 

Nº QUIOSQUES ESTABELECIMENTO ÁREA EM M2 
VALORES 

M2 MENSAL 

1 Cafeteria 27   

2 Churrasquinho 6   

3 Sorveteria 6   

4 Lanchonete 6   

5 Pastelaria 6   

6 Lanchonete 6   

7 Pizzaria 6   

8 Lanches Naturais 6   

9 Pastelaria 6   

10 Lanchonete 6   

11 Bomboniere 6   

12 Sorveteria 6   

13 Lanchonete 6   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


