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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 

(Grupamento de Unidades-Escola/1945 

 

“BRIGADA LOBO D’ALMADA” 
 

 

ANEXO II AO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 

 

MODELO DE PROPOSTA DE LOCAÇÃO 
 

 
________________________________________________, CNPJ/CPF nº ___________________________ 
com sede no (endereço completo) _______________________________ por intermédio de seu proprietário ou 
representante legal, o (a) Sr(a) ___________________________________________, infra-assinado(a), 
portador(a) do RG nº ___________________ e do CPF/MF nº _______________________, para fins de 
apresentação de proposta de locação na Chamada Pública nº 002/2018, da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, 
atendendo as condições e especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, vem apresentar a 
seguinte proposta de locação de imóvel: 
 
1. Total de metros quadrados de área útil:_____ 
2. Total de metros quadrados de área construída:_____ 
3. Total de instalações hidrossanitárais: _____ 
4. Total de salas existente dentro da área contruída:____ 
5. Total de metros quadrados de área comum (pátio):_____ 
6. Valos mensal da locação do imóvel:_____________ 
7. Valor anual da locação do imóvel:_____________ 
8. Especificações detalhadas do imóvel, em função das exigências contidas no Termo de Referência: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Obs: a. Realizar a descrição detalhada do imóvel, detalhando principalmente o que é exigido no item 4. do 

Termo de Referência, sendo obrigatório a apresentação de Memorial Descritivo; 
         b. Se possível, anexar folders e/ou desenhos arquitetônicos. 
 
9. Validade da proposta: ____________ 
    Obs: mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 
 

DADOS COMPLEMENTARES 
 
Contato da empresa; 
Telefone de contato; 
e_mail de contato. 

 
Boa Vista, RR, ___ de ________ de 2019 

 
____________________________ 

Proprietário/representante legal 
 

 

Boa Vista - RR, 01 de abril de 2019. 
 
 

GLASNER VERÍSSIMO OLIVEIRA – Cel 
Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda Inf Sl 


