
CLAUDIA DE PADUA CARRERA EPP
69.917.607/0001-37

(81) 3471-1777
Rua Ibiara, 69, galpão 02

Ibura, Recife - PE
51.220-090

0188977-03

Proposta Comercial Nº 1127

Para
Assembleia Legislativa da Paraiba

, AL

Obra João Pessoa PB

Itens de produto ou serviço

Item Cód Qtd Un Preço un Total

Montagem de Boxes com prof. até 1260mm 5,00 360,0000 1.800,00

Montagem Tapa vista de mictório (400 x 800mm) 2,00 120,0000 240,00

Montagem Box frontal 1,00 275,0000 275,00

Número de itens: 3
Soma das quantidades: 8,00 Total dos itens 2.315,00 

Outros itens ou serviços

Total outros itens 0,00 

Data Total dos itens Total da proposta

07/07/2017 2.315,00 2.315,00

Condições comerciais

Condição de Pagamento

- 10% - no pedido

- 40% - até 5 dias úteis antes do início do serviço

- 50% - após conclusão.

Condições gerais

Prazo de entrega 15 dias

Validade da proposta 5 dias 

Observações

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.
As medidas deverão estar de acordo com o solicitado para Pertech.
O cliente deverá informar, 15 dias antes do início do serviço, quando as instalações e material estarão disponíveis para execução.
Caso ocorra deslocamento para o local e não exista possibilidade de executar o serviço, como falta de condições estruturais (falta de energia), 
material não disponível, local de instalação inacabado (paredes ou piso sem revestimento, instalação hidráulica inacabada que exija remover 
posteriormente alguma parte da divisória, ou qualquer outra eventualidade que não permita a montagem das divisórias. Será cobrado uma taxa 



diária de R$ 1.000,00 devido as custas de deslocamento.

Dados Bancários p/ depósito:
Banco Itaú (341)
Agência: 2483 
Conta Corrente: 01091-0

Atenciosamente,

Fernando Carrera


