Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - AEM/MS

Anexo A - Modelo de Proposta de Preços
A empresa ______________________ , sediada à Av/Rua______________________, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º ___________________, Inscrição Estadual _______________, vem através deste apresentar
proposta de preços conforme solicitado.
CONTATO: nome ____________ fone/fax: ( )___________ e-mail _____________

DADOS BANCÁRIOS:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

OBJETO:
Item

Descrição

Qtde

Valor
Unitário

Valor Total

CARROCERIA, com as seguintes características:
•
•
•
•
•

1

Tipo baú – Carga Seca;
Comprimento: 5.000 mm;
Largura: 2.300 mm;
Altura: 2.150 mm;
Revestimento externo: laterais em alumínio corrugado, pré
pintada na cor branca;
• Revestimento interno: com fueiros e ripamento em madeira
nas laterais;
• Teto em alumínio com colunas de aço levemente abaulado;
• Porta traseira: 02 folhas;
• Porta lateral: 01 folha;
• Assoalho em compensado naval de 14 mm, fixado sobre
longarinas e travessas em perfil G com mão francesa;
• Pintura somente quadro metálico e chassis;
• Iluminação externa completa e 01 (uma) lanterna interna;
• Acessórios: 04 apara-barros metálicos, 02 de borracha 01
caixa para ferramentas, para-choque traseiro homologado,
proteção lateral homologada e cadastro RENAVAM;
• Obs: O produto deve ser devidamente instalado no caminhão
3x4 Agrale 8700 e regularizado junto ao DETRAN.
Marca/referência: Araçá ou similar

01
Unidade

Preço Total: R$___________
Informações complementares:
* Pagamento será realizado através de crédito bancário, até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação da
respectiva Nota Fiscal.
Observações:
a) Declaro estar incluso nos preços cotados todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer
outras despesas, diretas ou indiretas, que serão de única e exclusiva responsabilidade nossa.
b) Validade da Proposta:

Data

/

/2019

________________________________________
(Carimbo CNPJ e Assinatura)
Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - Campo Grande-MS - CEP: 79.080-761
Fone: (67) 3317-5779 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: compras@aem.ms.gov.br
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