






ffiffi*çr,,ffi**l#
Goiânia, 08 de Outubro de 2021

Secretaria de Estado de lndústria, Comércio e Serviços.
CN PJ : 327 3l79tl0001-16
Endereço: Rua 82 S/N,Setor Central e CEP: 74015-908.

enhorio

REF: PROPOTTA PARA EXECUçÃO DE FRAME DO
PROJETO CAMINHOS DE CORA

Prezado Sra. SUSZY RASMUSSEN

A empresa AÇO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA, 01.982.960-0001167,
situada no endereço, 8R153 Rm 1284, Qd. 75-4, Lt. 09í14, Vila Brasília, Aparecida de
Goiânia - Goiás,

ApresentamCIs a proposta para execução dos serviços de fabricação e

montagem do FRAME metálico.

í - Frames - Estrufuras metáIicas em formato de árvore, com suporte em perÍil metáIico e
revestimento de troneo e galho em aço corten n14, pétalas e letras em chapa de aço nl4 com
pintura eletrostáüca e bloco de fundação e estaca em concreto armado. EspeciÍicaçôes
conforme projetos e memorial descritivo. Sendo 01 unidade. R$: 51.700100

- No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer
nafurezas devidos aos poderes püblicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-
nos a saldá-Ios, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem
como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal
e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto, incluindo-se
a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados nâ execução das obras e

serviços.

- Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
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VALOR TOTAL R$: 51.700,00

PRAZO EXECUÇÃO : 30 dias

CONDIçÃO PAGTO. : 30 dias após apresentação da nota fiscal.

VALIDADE PROPOSTA : 60 dias

Ficará por conta da contratante liberação do acesso à área do trabalho,

fornecimento de energia trifásica e água no local dos serviços.

Colocamo-nos à disposição

proposta apresentada.

Atenciosamente, Marcelo Henrique.
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Aparecida de Goiânia, Goiás 08 de Outubro de 2021

I- 01982,960 / 000l'67-I
Aç0 IIAtlt ltlD, t',lEIALúRGICt EtRE[l

RoD, 8R.153 ESQ, C/ RUA 20 Ê5q' c/ RN 19 QD'i5A LT'$E

ViTA ERASILIA

cEP'74'911'{10

Lnpnnsclo* DE colÂr'ra'eo J

aço rtrír"rarnpÚstnra uprar,ÚncrcALTDA, BR 153, QD - 75A, LT - 9 A 14, VILABRASILIAAPARECIDADE
coúnra - corAs ; cEp - 74.911-4to FoNE - 0,62 g2azoSzo

enhorio




