
 

PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

              TRE AL 
           A/c MARCIA 

 
 

Prezado, conforme solicitado segue nossa proposta comercial. Lembramos que nossa 
equipe está à sua disposição no caso quaisquer dúvidas. 

 

I. SOBRE A NIGRO 

 
Atuante no mercado Nordestino desde 1997, nossa experiência nos levou ao nível de 
especialistas no segmento de Empilhadeiras e Transpaletes, onde disponibilizamos para 
nossos clientes assistência técnica e manutenção corretiva e preventiva, além de reformas, 
locação, peças e vendas. Tudo isso com alta qualidade no padrão de serviços e 
atendimento, com o melhor custo-benefício do mercado. 

 

II. OBJETIVOS / VANTAGENS 

 
 

· Objetivo 
 

o Ampliar vida útil dos equipamentos; 
o Aumentar a disponibilidade do equipamento, evitando paradas com interferência na 

produção; 
o Ter suporte técnico especializado em todos os momentos que se fizerem necessário; 
o Otimizar custos substituindo corretivas por preventivas e preditivas; 
o Gerar índices: disponibilidade, histórico de falhas, tempos de paradas, dentre outros; 
o Criar histórico de manutenção, com dados de cada equipamento; 
o Aumentar a segurança para operadores de máquinas e equipamentos; 

 
· Vantagens Nigro 

 
o Vasta experiência no ramo de manutenção preventiva e corretiva; 
o Corpo técnico especializado; 
o Uma das maiores e mais qualificada assistência técnica do Nordeste; 
o Agilidade e comprometimento; 
o Chamada emergencial sem CUSTO; 
o Controle de Ordem de Serviço via Web; 
o Possuímos todos os requisitos de segurança do trabalho, tais como PPRA, PCMSO, 

Licença ambiental, Descarte de Óleo… ; 
o Não possuímos clausulas de fidelização, o contrato pode ser reincidido a qualquer 

momento sem justificativa por ambas as partes, sem acarretar multas ou despesas 
com a rescisão.  

 



 

IIl. SERVIÇOS 

 
O modelo de trabalho da Nigro é mão-na-massa, segue abaixo escopo dos serviços que 
serão realizados pela nossa equipe: 

· Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos: 
 

o Limpeza e lubrificação dos equipamentos; 
o Verificar nível de óleo; 
o Verificar vazamentos; 
o Verificar componentes do chassi; 
o Verificar rodas e rolamentos; 
o Verificar componentes do sistema de elevação; 
o Verificar chicotes elétricos e eletrônicos dos equipamentos; 
o Reaperto geral do equipamento; 
o Substituição das peças avariadas; 
o Abastecimento de água destilada nas baterias; 
o Treinamento operacional; 
o Programar e parametrizar equipamentos com o software Handset da curtis; 
o Preenchimento de check-list e relatório/Laudo de manutenção com mais de 40 itens 

a serem inspecionado na preventiva; 

 

lV. EQUIPAMENTOS   

Quant. Modelo Valor UN Valor Total 

2 Empilhadeira Tracionaria - - 

4 Transpaleteira manual - - 

    
 
 
 

V. INVESTIMENTO 

 
O investimento necessário para a execução das atividades desta proposta de manutenção é de 
R$ 1.050,00 

· O que está incluso no valor mensal? 

- Manutenção periódica (execução das atividades do contrato); 
- Um técnico de manutenção (treinado e comprometido); 
- Manutenção e avaliação dos equipamentos periodicamente; 
-  1 visita a cada 03 meses, programada;  
- Planejamento das manutenções; 
- Emissão do relatório de PMP (Planejamento de manutenção Preventiva); 
- Emissão do relatório de resumo de atividades; 
- Todo o material e ferramental para as preventivas, tais como jato, soprador, 



 

limpa contato, graxa, desengripante, estopa; 
-Deslocamentos e hospedagens dos técnicos;  
- Chamadas emergenciais sem custo, prazo de 24 horas após o chamado; 

· O que não está incluso no valor mensal? 

- Peças de reposição e peças danificadas em geral; 

- Serviços externos que nosso técnico não consiga desenvolver nas 

dependências da contratante (ex: Reparo em motores, controladores, cilindros, 

transmissões...); 

 

Vl. TERMOS GERAIS 

  
Condições de Atendimento 
· Todos os serviços apresentados serão realizados nas dependências da contratante; 
· A equipe será composta por um técnico de manutenção devidamente capacitado e 

identificados por crachás; 
· Todas as peças e serviços que não estiverem nessa proposta deverão ser previamente 

autorizados, e após execução será emitido NF em separado da NF do contrato mensal; 
· No caso da necessidade eventual de mais um técnico não será cobrado nenhuma taxa 

nem valor a mais por essa demanda; 
· A NF será emitida até o quinto dia do mês subsequente, com boleto ou deposito bancário 

para 15 dias. 
· Material para manutenção por conta da contratada; (Nigro) 
· Garantia dos serviços com qualidade empírica; 

 
 

Validade da Proposta 
 

· Essa proposta é válida até o dia 13/07/2019, tendo seus termos e condições não aceitos 
posteriormente. 
 

 
 

 

ACEITE DE PROPOSTA 
Estou de acordo com os termos e condições especificados 

nesta proposta. 
  

____________________________________________ 
 

TRE AL 

 


