
Son Iluminação Ltda.

Rua do Soldador 170

13478-723 Americana SP

Tel +55 19 3478 6661

comercial@soneres.com.br

www.soneres.com.br

CNPJ 26679263/0001-62

Orçamento n° 22-7116

Obra  Promotor Rev. 003

Data 13/09/2022

Cliente Contato Finalidade

(12) 99730-3300

CNPJ: 45.701.455/0001-72  dani.bouzonnu@gmail.com  

 

Item Código Descrição Qtd. R$ Un IPI R$ Total c/IPI

01 PA.G.LU.00535 9 R$3.954,20 9,75% R$35.587,80

 Cinza Grafite Mtx

 
02 PA.G.LU.00557 9 R$5.792,79 9,75% R$52.135,11

 Cinza Grafite Mtx

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

A5 R$87.722,91

Praça Vila de Fátima Márcio Freire

Santo Antônio do Pinhal/SP +55 19 98181-1561

Prefeitura Municipal Daniela Bouzonnu Não Contribuinte

Santo Antônio do Pinhal/SP

PONTO DE LUZ GIRAFA 5M LED 60W 5000K - AL

PONTO DE LUZ GIRAFA DUPLO 5M LED 2X 60W 5000K - AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Geral com todos os impostos incluídos. ST não considerado. R$ Total Geral
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Son Iluminação Ltda.

Rua do Soldador 170

13478-723 Americana SP

Tel +55 19 3478 6661

comercial@soneres.com.br

www.soneres.com.br

CNPJ 26679263/0001-62

Orçamento n° 22-7116

Total Geral do Orçamento

Condições de pagamento Dados Bancários ICMS Incluído

BANCO ITAU S.A.

Sujeito a aprovação cadastral. Agência:0277/CC:71222-0

Prazo de entrega Frete

Validade da Proposta Observações

Condições Gerais

1. Nota prévia As condições de fornecimento abaixo referenciadas aplicam-se a todos os contratos de venda de bens e / ou fornecimento de serviços entre a SON

Iluminação Ltda. e o comprador. Alterações às cláusulas abaixo terão de ser reproduzidas por acordo escrito entre as partes. A aceitação do presente orçamento

pressupõe a aceitação pelo comprador das condições gerais de fornecimento.

2. Prazo de entrega O prazo de fabricação e consequente prazo de entrega tem o seu início após formalização e recebimento do pedido de compra pela SONERES.

3. Prazo de garantia Os produtos fabricados pela SONERES têm um prazo de garantia contra defeitos de fabricação de 5 anos. Os produtos da Linha Cênica têm o

prazo de garantia de 3 anos.

4. Devoluções Não é aceito qualquer tipo de devolução, exceto por manifesto de defeito de fabricação e caso a devolução ocorra até 30 dias da entrega dos

equipamentos ao comprador. A aceitação da devolução apenas se torna efetiva após validação em nossa fábrica do defeito de fabricação.

5. Assistência Técnica A SONERES mantém em constante funcionamento o SAC (Serviço de Apoio ao Cliente) que gere todos os pedidos de assistência técnica.

Assim ao ser detectado qualquer problema em nossos produtos deverá ser acionada a assistência técnica através de nossos contatos telefônicos ou

comercial@soneres.com.br. Caso modificações sejam feitas em nossos produtos sem nosso prévio consentimento, damos por expirada qualquer garantia.

6. Cancelamento de pedido A SONERES tem sua fabricação definida sob encomenda. O cancelamento total ou parcial do pedido implica o pagamento de 30%

sobre os itens cancelados, caso se trate de produtos especiais ou produtos importados o cancelamento implica o pagamento total.

7. Frete Conforme a condição acordada nas condições comerciais o poderá ser CIF (frete pago pela Soneres) ou FOB (frete ao encargo do cliente). No caso de frete

FOB a empresa SON Iluminação Ltda. exime-se de qualquer responsabilidade mediante eventuais danos efetuados em seus produtos durante o transporte,

garantindo apenas o carregamento de suas mercadorias junto ao transportador contratado pelo cliente. Ficando assim sob encargo do transportador manter a

integridade dos produtos durante o transporte e este responsável mediante qualquer avaria proveniente do mesmo. Qualquer alteração a esta alínea será

apenas válida por acordo expresso e escrito por ambas as partes.

Declaro o aceite do orçamento,

18,00%

30 dias

R$87.722,91

50% no pedido e 50% contra aviso de embarque

Embarque em 40 dias após confirmação do pedido CIF - Santo Antônio do Pinhal/SP

oitenta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos
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