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PROPOSTA DE

Proposta 20157___ 

Cliente__________________________

 

OBJETO DA PROPOSTA: Realizar estudo

de Agencia Franqueada dos Correios

1ª ETAPA 

- Estudo do imóvel através da Matr

regularização se necessário 

- Desenvolvimento de Layouts com o número de guichê atual, e o m

disponível. 

- Levantamento de documentação necessária em ordem de prioridade previamente estudada.

- Montagem da proposta técnica e declarações necessárias.

- Desenvolvimento planta baixa e situação.

-  Assessoria a contabilidade para 

necessária. 

Valor R$ 7.000,00 

Obs: Taxas de documentação como certidões, matrículas, cópias autenticadas, plotagem não 

inclusos, somente impressões locais em formato A4.

FORMA DE PAGAMENTO 

40% Contratação  

30% Término -  Montagem do Processo para L

30% Resultado da Licitação 

 

2ª ETAPA 

- Desenvolvimento das plantas arquitetônicas e elétricas.

- Estudo do imóvel para adequação a AGF.

Valor R$ 13.000 para imóveis até 200m² (R$ 60,00 o m² adicional)

FORMA DE PAGAMENTO 

40% Contratação  

30% Término 

30% Aprovação  

 

PROPOSTA DE PREPARAÇÃO PARA LICITAÇÃO DE AGF

Cliente__________________________     Data:__/__/__

Realizar estudos, prover soluções para preparar processo para

de Agencia Franqueada dos Correios, através das seguintes Etapas: 

Estudo do imóvel através da Matrícula, IPTU e Planta aprovada na prefeitura, realizar 

Desenvolvimento de Layouts com o número de guichê atual, e o máximo dentro de espaço 

Levantamento de documentação necessária em ordem de prioridade previamente estudada.

Montagem da proposta técnica e declarações necessárias. 

Desenvolvimento planta baixa e situação. 

Assessoria a contabilidade para balanço, índices de liquidez certidões e documentação 

Obs: Taxas de documentação como certidões, matrículas, cópias autenticadas, plotagem não 

inclusos, somente impressões locais em formato A4. 

Montagem do Processo para Licitação 

Desenvolvimento das plantas arquitetônicas e elétricas. 

Estudo do imóvel para adequação a AGF. 

para imóveis até 200m² (R$ 60,00 o m² adicional) 

LICITAÇÃO DE AGF 

Data:__/__/__ 

preparar processo para licitação 

Planta aprovada na prefeitura, realizar 

áximo dentro de espaço 

Levantamento de documentação necessária em ordem de prioridade previamente estudada. 

balanço, índices de liquidez certidões e documentação 

Obs: Taxas de documentação como certidões, matrículas, cópias autenticadas, plotagem não 
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3ª ETAPA - Administração da Implantação através de

Assessoria nos orçamentos. 

Assessoria  na contratação dos prestadores de serviços.

Desenvolvimento de Cronograma e ge

Assessoria para documentação necessá

Assessoria para aquisição de materiais, 

Taxa de administração é de  10% de todas as operações necessárias para implantação da AGF.

FORMA DE PAGAMENTO 

Materiais:  Financiado BNDES

Serviços: 25% Contratação/25%

O pagamento deverá ser realizado de acordo com 

Custo Estimado R$ 150.000,00

4ª ETAPA 

Implantação T.I. 

Custo Estimado: Entre 30.000,00 à 50.000,00 dependendo da quantidade de Guichês.

FORMA DE PAGAMENTO 

Materiais:  Financiado BNDES

SERVIÇOS: 40% Contratação / 

 

5ª ETAPA 

Instalação Mobiliários, comunicação visual e acabamentos.

Custo Estimado: 70.000,00 dependendo da quantidade de Guichês e mobiliário para ex

que varia de acordo com perfil da AGF.

FORMA DE PAGAMENTO 

Materiais:  Financiado BNDES

6ª ETAPA 

Vistorias e Inauguração  

 

Aceite da Proposta 

Nome Responsável :_______________________________________

    

Administração da Implantação através de: 

 

Assessoria  na contratação dos prestadores de serviços. 

Desenvolvimento de Cronograma e gerenciamento da execução das obras. 

Assessoria para documentação necessária a Implantação AGF. 

Assessoria para aquisição de materiais, mobiliário, comunicação visual. 

Taxa de administração é de  10% de todas as operações necessárias para implantação da AGF.

BNDES / Projer / Cartões de Crédito s/ juros - Direto com fornecedor.

25%-30 dias/25%-45 dias/ 25% 60 dias  

O pagamento deverá ser realizado de acordo com mediação do cronograma de 

,00 sujeito a variação de acordo com o imóvel a ser adequado.

Custo Estimado: Entre 30.000,00 à 50.000,00 dependendo da quantidade de Guichês.

BNDES / Projer / Cartões de Crédito s/ juros - Direto com fornecedor.

/ 30% Término / 30% Aprovação  

Instalação Mobiliários, comunicação visual e acabamentos. 

Custo Estimado: 70.000,00 dependendo da quantidade de Guichês e mobiliário para ex

que varia de acordo com perfil da AGF. 

BNDES / Projer / Cartões de Crédito s/ juros - Direto com fornecedor

:_______________________________________       ________________

       

 

_______________________ 

Fabio Santana          

Taxa de administração é de  10% de todas as operações necessárias para implantação da AGF. 

Direto com fornecedor. 

mediação do cronograma de execução. 

vel a ser adequado. 

Custo Estimado: Entre 30.000,00 à 50.000,00 dependendo da quantidade de Guichês. 

Direto com fornecedor. 

Custo Estimado: 70.000,00 dependendo da quantidade de Guichês e mobiliário para expedição 

Direto com fornecedor   

________________ 

Assinatura 


