
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

ANEXO IV 

 

PROPOSTA COMERCIAL  

 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 404/2020 
 

NOME DA PESSOA JURÍDICA .............................................................................................................. 
 
ENDEREÇO - RUA/AV. ...................................................................., Nº ....., BAIRRO 
................................ 
 
CIDADE .................................................. ESTADO DE ............................................... CEP 
......................... 
 
CNPJ - ............................................................... 
 
TELEFONE: .......................................   E-MAIL - ....................................................................... 

 

OBJETO: Outorga de Permissão de Uso, a título precário, oneroso e intransferível, DE ÁREA 

PÚBLICA, constituída de Quatro Áreas Pertencentes à Municipalidade localizada na Centro de Atendimento 

ao Turista sítio à Estrada de acesso ao Baúzinho, km 3,4, bairro do Paiol Grande, dentro da área denominada 

“Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú”, no Município de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, 

conforme croqui constante do Anexo VI, parte integrante do Edital. 

 
 

ITEM ÁREA R$ (VALOR POR EXTENSO) 

1 

Um espaço para Lanchonete (sala) vazia contendo: 5,58 x 

4,60 = 28,48 m
2 

e um depósito de 3,41 x 2,00 = 6,82 m
2
, 

com sua estrutura em concreto armado, forro de gesso e 

madeira, cobertura de madeira e telhas de cerâmica, 

esquadrilhas em alumínio fixadas em alvenaria, portas de 

madeira, pinturas em tinta látex, com massa corrida no 

forro de gesso, piso e rodapé em cimento desempenado 

alisado queimado. CNAE 56.11-2 - Lanchonete 

 

2 

Um Box (sala) vazia contendo a metragem de 3,50 x 3,00 

= 10,50 m
2
, com sua estrutura em madeira e telhas de 

cerâmica, esquadrilhas em alumínio fixadas na alvenaria, 

portas de madeira, pinturas em tinta látex, com massa 

corrida no forro de gesso, piso e rodapé em cimento 

desempenado alisado queimado. CNAE 4789-0/01 

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e 

artesanatos.  

 

3 

Um Box (sala) vazia contendo a metragem de 3,50 x 3,00 

= 10,50 m
2
, com sua estrutura em madeira e telhas de 

cerâmica, esquadrilhas em alumínio fixadas na alvenaria, 

portas de madeira, pinturas em tinta látex, com massa 

corrida no forro de gesso, piso e rodapé em cimento 

desempenado alisado queimado. CNAE 4729-6/99 – 

Soreveteria/chocolateria. 

 

4 

Um Box (sala) vazia contendo a metragem de 3,50 x 

3,00= 10,50 m
2
, com sua estrutura em madeira e telhas de 

cerâmica, esquadrilhas em alumínio fixadas na alvenaria, 

portas de madeira, pinturas em tinta látex, com massa 

corrida no forro de gesso, piso e rodapé em cimento 

desempenado alisado queimado. CNAE7912-1/00 

Operadores turísticos/4763-6/02 Comércio varejista de 

artigos esportivos. 

 

 

  

 



 

Local, .... de ............ de 2020 
 
 
 
 

 

______________________________________ 

                    Assinatura do Proponente 

                    Nome 

                    Cédula de Identidade 

 


