
Papel timbrado

Rio de Janeiro, XX de outubro de 2013

À
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO

ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

Rua Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ

Prezados Senhores,

Conforme solicitado encaminho proposta de projeto referente à produção de exposição a ser 

realizada nas Cavalariças da Escola de Artes Visuais entre os dias 06 de dezembro e de

fhfaCo de 2014. ^
7

O projeto será realizado pela Artista Evany Cardoso, consagrada no campo da serigrafia e 
representada com exclusividade pela R&L PRODUTORES ASSOCIADOS, na realização deste 
projeto, conforme declaração de vínculo em anexo.

[Parágrafo sobre a exposição]

O valor total da presente proposta é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a serem pagos 

mediante empenho em três parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos reias), após a apresentação do projeto de exposição detalhado, contendo o 

cronograma de montagem e desmontagem; a segunda no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), após a abertura da exposição; e a terceira no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) após a desmontagem da exposição.

Seguem abaixo os dados para o processo:

Razão Social:
CNPJ:

ENDEREÇO:
CEP:
BANCO: Banco Bradesco 

Agencia:



Conta Corrente:

Acompanha a presente proposta a documentação solicitada, a saber:

1

2

2

Por fim, informamos que a presente proposta tem validade de 90 (noventa) dias.

Atenciosamente,

R&L PRODUTORES ASSOCIADOS



DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

Eu, Evany Cardoso, CPF____________________e R G _____________________, autorizo a

empresa R&L PRODUTORES ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ ________ para me

represaentar com exclusividade, na realização da exposição cosmogonia  que acontecerá nas

Cavalariças da EAV -  Escola de Artes Visuais do Parque Lage, entre dezembro e _____ de
2014.

Evany Cardoso



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

ESCOLA DE ARTES VISUAIS

0.2.4.1
CI SEC/EAV N° 0XX/2013 Rio de Janeiro, xx de outubro de 2013.

Para: Eva Doris Rosental - Superintendente de Artes

Assunto: Exposição da Artista Evany Cardoso - 06/12 à / 72014.

Senhora Superintendente:

Encaminho para providências, expediente desta Escola de Artes Visuais objetivando a realização de 
exposição, entre os dias 06 de dezembro e __d e ______de 2014.

A exposição COSMOGONIA ocupará as Cavalariças da Escola de Artes Visuais. O projeto engloba 
elementos da natureza em uma não paisagem. A irrupção do ser fora do nada, a aparição do cosmo.

O projeto será realizado pela artista EVANY CARDOSO que é representada com exclusividade pela 
R&L PRODUTORES ASSOCIADOS, que encaminhou proposta de produção no valor de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), anexada ao presente, juntamente com toda a documentação pertinente e 
justificativa de inexigibilidade e de preço.

Esclarecemos que a realização do projeto, como parte dão programa de exposições da EAV PARQUE 
LAGE/2013 é fundamental na consolidação do trabalho que vem sem desenvolvido e que atraiu um 
público de aproximadamente 91.000 pessoas, no último ano.

Colocamo-nos à disposição de vossa senhoria para informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente

CLAUDIA SALDANHA
Diretora -  EAV PARQUE LAGE


