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Assembléia Legislativa 
Para   :  
Telefone    : (xx)  
 
De    
N / Ref.   : Orç. 34/2017    
Assunto   : Cotação Divisórias Sanitárias – “Base Plac”. 
Local da Obra :  
Nosso telefone :  
Nosso e-mail            :  

 Atendendo vossa solicitação, segue nossa proposta e demais condições para fornecimento de 
laminados decorativos de alta pressão para instalação de divisórias sanitárias (Base Plac), conforme 
desenhos enviados por V.S.as. 

1) Dimensões e Quantidades: Conforme projeto apresentado       
       

❑ Boxes com prof. até 1250mm     :  05 unidades 
❑ Box Frontal        :  01 unidade  
❑ Tapa Vista de mictório      :  02 unidades 
❑ Área Total dos boxes e tapa vistas    :  21,62 m² 
❑ Cortesia: Prateleiras Internas Porta-Objeto (245x245mm) :  06 unidades 

Obs.: Na medição da área foi considerada a altura de 1800 mm (do solo até a extremidade superior) e 
demais dimensões externas do projeto. 

▪ Os valores apresentados no item 6.0 contemplam a opção do sistema BASE PLAC, versão 
convencional. 

▪ Na versão convencional o sistema possui altura total de 1800mm, sendo que divisórias internas e 
portas elevadas 150mm do piso.  

▪ As divisórias internas são divididas e possuem “perfil H” na mesma cor dos acessórios. 

!  
2. Características do Projeto: 

❑ Cor(es) dos Painéis e Portas : Qualquer cor da nossa cartela (cor única).  
❑ Cor dos Acessórios de Fixação  : Alumínio anodizado natural 
❑ Sentido de abertura de porta : Conforme Projeto apresentado 
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3. Especificações dos Componentes do Base Plac : 

❑ Painéis : Laminados melamínicos de alta pressão de espessura 10 mm. 
❑ Suportes de fixação : Latão cromado  
❑ Montantes : Alumínio anodizado natural  
❑ Dobradiças : Automáticas em latão, com ângulo de permanência de 25º de 

abertura, acabamento cromado. 
❑ Tarjeta : Livre-ocupado com lingueta deslizante, corpo em nylon reforçado na 

cor preta fosca e espelhos em ABS com acabamento na cor cinza. Possui abertura de 
emergência externa e não possui parafusos aparentes (sistema antifurto). 

❑ Parafusos passantes : Latão cromado  
❑ Sapatas de Fixação : Nylon preto 
❑ Tampas do Montante : Nylon preto 

4. Itens incluídos nesta Proposta: 

❑ Os laminados decorativos de alta pressão com espessura 10 mm cortados conforme 
projeto.  

❑ Os acessórios de fixação conforme  cor indicada no item 2  desta proposta. 
❑ Parafusos, buchas e todo ferramental necessário para a instalação do Base Plac 

Convencional 
❑ Mão-de-obra de instalação pela empresa credenciada de instalação. 
❑ Limpeza das divisórias sanitárias. 

Obs. : Os serviços de instalação deverão ser executados por um representante credenciado Pertech. 

5. Itens “Não” inclusos nesta proposta: 

❑ Regularização do piso, em caso de apresentar desvios que interfiram na montagem. 
❑ Reparos nas instalações hidráulica ou elétrica, em função das fixações dos acessórios. 
❑ Qualquer tipo de material ou serviço que não esteja mencionado de forma explícita nesta 

proposta. 
Obs.:  Solicitamos que V.S.as forneçam cópia dos projetos de instalações hidráulica e elétrica. 

6. Condições Comerciais: 
   

❑ Preço dos Materiais  : R$ 9.142,00 (Faturado pela Pertech) 
❑ Preço da Instalação  : R$ xx.xxx (Faturado pela Empresa de instalação) 
❑ Preço Total   : R$ xx.xxx 
❑ Pagamento dos Materiais : 28 ddl (boleto bancário) após análise de crédito 
❑ Pagamento da Instalação : a combinar com  representante credenciado Pertech. 
❑ Impostos   : Todos inclusos ICMS = 18% (valor considerado) 
❑ Transporte dos materiais : FOB 
❑ Entrega dos materiais  : 15 a 20 dias úteis após aprovação do cadastro e liberação 
         para medição. 

Obs. : Em função de o pagamento ser faturado, faz-se necessário o envio dos seguintes documentos 
e informações : 

❑ Endereço de faturamento e cobrança legíveis. 
❑ Ficha cadastral com fornecedores. 
❑ Cartão C.N.P.J. 
❑ Cartão Inscrição Estadual. 
❑ Contrato Social para empresas Ltda., e Estatutos Sociais para empresas S.A. 
❑ Última alteração contratual para empresas Ltda., e Ata da última assembléia para empresas S.A. 
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❑ Dois últimos balanços ou última declaração de Imposto de Renda, para as empresas que optarem por 
lucro presumido. 

7. Validade da proposta: 10 dias
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