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1.

OBJETIVO

A presente proposta técnica e comercial tem a finalidade de elaborar o “Estudo Técnico e
Projeto para quantificação de número de vagas de garagem do edifício do Banco do Brasil, rua
Barão de São Francisco, 177 - Andaraí no município do Rio de Janeiro RJ”, de acordo com o
convite por email da CEF de 16/04/2012.
Apresentamos nesta proposta técnica e comercial os serviços as serem prestados e seus
valores correspondentes, na realização do Projeto objeto deste convite, conforme abaixo
discriminado:
Áreas a serem trabalhadas
•
•

Estacionamento coberto (área aproximada: 25.000m²);
Estacionamento descoberto.

Projeto
•

Planta baixa humanizada (layout) com a quantidade de vagas existentes.

Material a ser entregue
•
•

Planta baixa impressa em AutoCAD;
CD com o projeto em arquivo de AutoCAD e também em arquivo “pdf”.

Inclusos na Proposta Comercial
•

O valor dos honorários contempla todos os custos envolvidos na execução do serviço
(impostos, despesas com transporte/viagens, etc.);
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2.

ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1

DELIMITAÇÃO DO SETOR DE ESTUDO

A área de abrangência do setor de estudo compreende dois estacionamentos: coberto com
25.000 m² e outro descoberto no edifício identificado no objeto.
2.2.1 PROJETO
Composto por planta baixa (layout) com a quantidade de vagas existentes, impressa em
AutoCAD nos formatos padrão da NBR; acompanhada do CD com o projeto em arquivo de
AutoCAD e também em arquivo “pdf”.

3.

PROPOSTA COMERCIAL

3.1

PRAZO

O prazo para execução dos serviços será de 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento
da ordem de serviços.
3.2

PREÇO

O preço total para a execução dos serviços ofertados é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a
serem pagos em parcela única ao final dos serviços com o recebimento e aprovação do
Projeto deste convite.

São Paulo, 17 de abril de 2012.

Eng. Renato Gomes Dias
GCO - Comercial
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