
ORÇAMENTO N° DATA: 02/12/2021

Tel: (11) 2480-3461 Ramal 51

Cliente:

Att:

Fone Fax:

Email:

Obra: Obra:

Endereço: Endereço:

Bairro: CEP: Bairro: CEP:

UF/Munic: Tel: UF/Munic: Tel:

ITEM QUANT UN. VL UNIT R$ TOTAL

Última 

Alteração

Validade do 

Orçamento
5 DIAS 

SUB TOTAL: 2.327,00            

EMBALAGEM -R$                       

FRETE : 

TOTAL: R$ 2.327,00

Vendedora: DAVID SOUZA((11) 2480-3461 | 2489-4430 | 99492-6047

PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

 R Fronia Kirol Filho, 51 JD. M de Lourdes

 Guarulhos / SP - 07263-020 CNPJ. 03.872.011/0001-50       

2- Por se tratar de material especial, não aceitaremos alterações ou cancelamentos após o material entrar e processo de 

produção

3- O prazo para a entrega do material começará a contar a partir da efetiva aprovação dos projetos pelo cliente.

E-mail: david@projinox.com.br

SINAL 30% SALDO FATURADO PARA 30 DIAS 

LWAN MATHEUS 

Cond. Pagto.:

IMAGEM

Retira de materiais das 7:45  as 11:45 e das 13:00 as 16:30, após esse horário nenhum material poderá ser retirado 

em nossa expedição

LEIA ATENTAMENTE INFORMAÇÕES ABAIXO

1- Caso haja desistência do produto após aprovação do pedido haverá incidência de multa de 20% sobre o produto mais 

perdas e danos

Dados para Faturamento

CARVALHO AMARAL 

12 DIAS ÚTEIS Prazo de Entrega

Pç         2.327,00 2.327,00               

Entrega do Material / Obra Entrega da Cobrança

(38) 9.9935-1803

lwan.matheus@gmail.com

1

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA 

BANCADA 1.600X600MM COM 01 CUBA 

500X400X200MM E 01 EXPURGO Ø300MM

1

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

4- Caso o pagamento seja realizado através de cartão BNDES haverá um acréscimo de 3% sobre o valor total dos produtos.

5- Havendo a necessidade de contratar alguma empresa para transportar o material, este transporte correrá exclusivamente 

por conta do destinatário - FRETE FOB

6- Certifique-se de que as dimensões do produto estão adequadas aos elevadores, portas e corredores do local de entrega.

46358

Em aço inox AISI 304 Liga 18.8 Bitola 22. 

Acabamento Polido. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido e base inferior concretada.

Observações

Transportadora:
ENTREGA GRATUITA PARA SÃO PAULO GRANDE SÃO 

PAULO E ABC

7- Entrega Inclusa para cidade de São Paulo, Grande SP e ABC (Para pedido acima de R$ 500,00) 

8 - Não está incluso em nosso frete subida de escadas e içamento por fora do prédio.

9- Quando houver contratação de instalação que necessitem de polimento em obra, existirá a possibilidade de resíduos que 

podem sujar o local. Portanto informamos que após o serviço prestado, poderão ser necessários retoques na pintura que 

não estão inclusos em nossos custos.

10- Quando a contratação contemplar medição in locco, será necessário um acompanhante para orientações que se façam 

necessárias e para assinatura da ordem de serviço.

11- Caso a medição ou instalação seja solicitada pelo contratante e não esteja em ponto de medição ou sem frente de 

serviço liberada será cobrado o valor da visita.
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Vendedor Aceite do Comprador
____________________________ __________________________


