
 

 
 

 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
 

 
AVISO DE SELEÇÃO SMAC/CPL N.º 001/2013 

ANEXO VIII – PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO MENSAL 
 
Firma : 
Estabelecida: 

 
 

Propõe-se utilizar a “permissão de uso de bem imóvel para exploração de 
equipamentos de recreação e mobiliário de apoio instalados pelo Poder 
Municipal no Parque Natural Municipal da Catacumba (PNM da Catacumba), à 
Av. Epitácio Pessoa 3000 – Lagoa”, de acordo com o processo nº  14/000.752/2012, Termo de 
Referência e demais elementos do AVISO DE SELEÇÃO SMAC/CPL nº 001/2013,  declarando: 
a) Que se submete inteiramente às disposições da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, do 

Código de Administração Financeira e Contabilidade pública do Município do Rio de Janeiro (CAF), 
instituído pela Lei nº 207 de 19.12.80 e  suas alterações, ratificado  pela Lei Complementar n º 1 de 
13.09.90, e do Regulamento Geral do código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do 
Município do Rio de Janeiro (RGCAF), aprovado pelo Decreto nº 3.221 de 18.09.81 e suas  
alterações e pela Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, às exigências do Aviso de Seleção e às 
especificações dos serviços que dele fazem parte integrante; 

b) Que esteve no local dos serviços tendo tomado conhecimento das características e eventuais 
dificuldades para sua execução; 

c) Que se compromete a colocar e manter em serviço, nos prazos determinados pela FISCALIZAÇÃO, 
todos os equipamentos, e insumos necessários a fim de cumprir rigorosamente o estabelecido no 
Termo de Referência, sob pena de multa e demais cominações legais;   

d) Que se compromete a executar os serviços, objeto do aviso de seleção;  
e) Que a Remuneração Mensal, pelo qual se propõe a pagar pela Permissão de Uso será de 

......................... (.................................................................................................................................)  
              
 

Rio de Janeiro,                de                                    de  2013. 
 
 
 
Assinatura (s) e Carimbos (s) com o(s) nº (s) do(s)         Assinatura do (s) representante(s) Legal(is)  
CREA (s) do(s) responsável(is) Técnicos (s)                              e carimbo da proponente 
 

 


