
 3714-2882

Rua Tiagem, 410 S - Jaguaré

05334-050 - São Paulo - SP

Cliente: INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS Orçamento: 4389
Contato: Adriano Carvalho São Paulo, 21/08/2018
Telefone: (92) 9 9132-4355
E-mail: adriano.carvalho@ifam.edu.br
Referência: PLACA BRAILLE

Prezado cliente, 
Seguem abaixo preços e condições comerciais conforme solicitado:

Item QTE Unitário* (R$) Preço Total (R$)

1 366 46,00                 16.836,00                 

1 350,00              350,00                      

Valor Total R$ 17.186,00                
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Arádia Figueiredo
Tel: (11) 3714-2882
Cel: (11) 96997-1206
kzvm@kzvm.com.br

CLÁUSULAS GERAIS DE FORNECIMENTO

GARANTIA

Suportes ou estruturas adicionais não previstos neste orçamento poderão ser cobrados a parte.

O cliente deve permitir o acesso ao local para entrega e instalação da peça.

Para peças com iluminação o cliente deve deixar o ponto de força preparado.

Frete por transportadora, valor estimado pode sofrer 

alteração*

O cliente deve enviar o arquivo em vetor com texto em curvas, preferencialmente em PDF.

A aprovação e a licença de anúncios junto aos órgãos competentes são responsabilidade do cliente. Para o município 

de São Paulo é necessário o número de CADAN antes da instalação do anúncio.

* O orçamento tanto do produto como da instalação pode ser alterado se houverem dificuldades técnicas não 

previstas no projeto ou identificadas após visita técnica.

Produto

PLACA DE PORTA: TEXTOS DIVERSOS

PLACA EM ACRÍLICO BRANCO 3MM

TEXTO EM ACRÍLICO PRETO 1MM

TEXTO BRAILLE EM ESFERAS PRETAS

DIMENSÕES: 220x90mm

Garantia de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação, 03 (três) meses para componentes elétricos, 

contados a partir da data de instalação, exceto casos de mau uso e intempéries da natureza.

De acordo com os dados e valores da proposta nº______________acima.

_______________________________________________

Condições válidas por 10 dias.

Itens não contemplados no escopo deste orçamento serão orçados em aditivo.

O pagamento do saldo é vinculado à entrega, independentemente da liberação do local para a instalação. Caso o 

cliente não disponha de espaço para armazenamento das peças produzidas a KZVM poderá armazená-lo, mediante 

custo. 

O fornecimento de vinil adesivo impresso e peças com pintura poderão apresentar variações de tonalidade nas cores 

no caso de novas remessas de material para complemento do projeto ou peças de reposição.

Pagamento: 50% de sinal e 50% na entrega.

A instalação só pode ser agendada quando a obra estiver totalmente concluída e após vistoria técnica no local. Caso o 

cliente necessite de instalação parcial, será cobrado adicional por dia de instalação.

Frete por conta do cliente.

Prazo de entrega: 25 dias úteis, a partir do recebimento do arquivo de produção e pagamento do sinal.

Data: ______/_______/_______
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