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PROPOSTA DE SERVIÇO 064 - 2016 

 
Belém, 03 de setembro de 2016. 

 
EDUARDO LIMA 
Representante de Cultura Digital dos Pontos de Cultura de Pernambuco 
Presidente do Instituto Intercidadania 
Colaborador da Produtora Colabor@tiva.PE 
GT - Cultura Digital - Conselho Nacional dos Pontos de Cultura 

 
Agradecemos seu Contato e teremos a maior satisfação em atendê-lo. 
Apresentamos nossa proposta de preço e condições para serviço de TRANSFER, conforme sua solicitação e 

abaixo descrido.  

VEICULO QTDE  PERIODO SERVIÇO QTDE VALOR UNITARIO TOTAL 

Van 15gl 01 09 a 13/03/17 ½ Diárias (12h) 5 R$ 500,00 R$ 2.500,00

     TOTAL R$ 2.500,00

 
Está incluído no valor total dos serviços, para todo o período do serviço: 

 Veículos Executivos 
 ½ Diária de 12 Horas na localidade, ultrapassando será cobrado 10% do valor da diária a hora Extra; 
 Franquia de 120Km/dia na localidade, ultrapassando será cobrado R$ 2,50 a KM Extra; 
 Combustível, motorista profissional,  
 EXETOS IMPOSTOS 

  
Declaramos que o veículo encontra-se em perfeitas condições de uso, estão com todos os documentos e 

seguros em dias, conforme legislação vigente. 
Condições de pagamento: Avista via deposito bancário em conta corrente da empresa 
Validade da proposta: 30 dias. 
Ademais em conformidade com futuras negociações a partir desta e com serviços a ser firmados. 
No intuito de podemos vir a atendê-lo na medida de suas necessidade, e estabelecermos uma promissora 

Parceria. 
Aproveito a oportunidade para apresentarmos nossos votos de estima e considerações a V.Sa, e colocamo-

nos a sua inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 
Caso V.Sa esteja de acordo com a proposta oferecida pela LOGANTUR, favor preencher e enviar o "DE 

ACORDO", devidamente assinado até a data de validade da proposta em arquivo PDF para o email 
logantur.rentacar@gmail.com 

DE ACORDO  

          Assinatura do Contratante                                    (local e data) 

CLIENTE:   

CPF / CNPJ:   

END:   

BAIRRO:   CEP:   CIDADE:   

FONE/fAX:   E.MAIL:   

             
atenciosamente 
 
Marco Antonio     


