
Dados Cliente
Cliente: PATO BRANCO PREFEITURA

CNPJ: 76995448000154

Contato: Patricia Tel/Cel: 46 9982-7213

Email: projeto@patobranco.pr.gov.br

Fornecimento

Setor: 165mts de bate maca

CÓDIGO PRODUTO VALOR TOTAL

DIV80DEF
BATE MACA CURVO - 20,3CM DE ALTURA X 3MT DE COMPRIMENTO

(INCLUSO TERMINAIS) - COR À DEFINIR
R$ 34.320,00

SUBTOTAL: R$ 34.320,00

Desconto especial: R$ 0,00

Frete: R$ 2.450,00 CIF

Taxa de mobilização: R$ 0,00

Resp. Instalação: Cliente

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 36.770,00  (trinta e seis mil e setecentos e setenta reais)

Informações Complementares
Cond. de pagamento: 30% sinal e saldo 28 dias

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Prazo de Entrega: Até 15 dias.

Garantia: Os produtos possuem 2 anos de garantia somente contra defeito de fabricação, logo, não nos responsabilizamos 
pelos dados causados por uso incorreto, acidentes e utilização de produtos químicos não recomendados.

Termos e Cond. de venda:
* Proposta sujeito a alteração após confirmação de medidas in loco.
* Qualquer condição diferenciada, favor entrar em contato com seu consultor/representante.
* As entregas que forem realizadas pelo Grupo Divino, ocorrerá somente no horário comercial, após este horário, sujeito a 

cobrança adicional. 

* Em casos de Frete FOB, o cliente deve solicitar a coleta e enviar-nos os dados da transportadora para emissão da nota.

 OBSERVAÇÕES GERAIS 
-- Para propostas com instalação do produto se faz necessário que o ambiente esteja livre para que seja executado no prazo combinado. 
- NÃO realizamos a retirada de mobiliário, equipamentos e tomadas; 
- A NÃO preparação do ambiente para instalação dos produtos relacionados neste orçamento, incorrera em cobrança extra para retorno da equipe; 
- É necessário o acompanhamento do cliente indicando os locais onde existam possíveis dutos ou demais itens que possam ser perfurados ou danificados,
assim como indicar ou fornecer projeto demarcado com os locais a ser instalado os produtos. 
- Quando não houver disponível um projeto de arquitetura para o local da instalação, deverá ser realizado croqui indicando a posição das cortinas para que
este sirva de orientação ao técnico no momento da instalação do produto. 
Observações para linha de : Cortinas divisórias de leito 
- A qualidade e resistência do forro é de responsabilidade do cliente , e o mesmo deve garantir a possibilidade de instalação dos produtos, e se houver
necessidade de "rebaixo" para o desvio de luminárias ou vigas, estes deverão ser adicionados ao pedido; 
Observações para linha de : Protetores de Parede 
- Para instalação do BATE MACA TIPO CORRIMÃO em paredes de Drywall se faz necessário o reforço atrás das placas na altura do eixo, geralmente 83cm do
chão. O preparo desse reforço é de responsabilidade do cliente; 
Observação para linha de : Cortina Rollo 
- Para instalação no formato embutido *Deve-se medir o vão interno da Janela sendo altura e largura confirmando sempre se o vão está no esquadro. 
Para vãos fora do esquadro deve-se utilizar a medida menor. 
Para instalação sobreposta 
*Deve-se medir o vão interno da janela e sobre as medidas encontradas acrescentar 20cm para que a cortina transpasse 10cm de cada lado; 
Observações para Aplicações de Placas em Vinil (PVC) 
- Para instalação das placas em vinil (PVC) as paredes devem estar totalmente desobstruídas; - O produto não pode ser aplicado caso haja umidade ou
vazamento (interno ou externo); - Paredes recém-pintadas, são necessários 05 dias (tempo de cura) para que sejam aplicados os produtos. Não é indicado
sob hipótese alguma, aplicação do produto sobre papel de parede; - A parede precisa estar preparada com massa corrida acrílica de boa qualidade, aplicado
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seladora  ,  e ao menos com 01 demão de tinta acrílica,  a  escolha  do cliente; -  Paredes com irregularidades  e  fora  de esquadro poderão apresentar
imperfeições que podem se tornar visíveis nas placas no ato da aplicação; - As placas poderão ter cortes e emendas para adequação na parede. 
Observação para linha de: Tapete de Entrada 
- Os tapetes de entrada da Divino Hospitalar poderão ser nos formatos embutir ou sobrepor. 
- Para instalação de ambos modelos é imprescindível que o piso esteja nivelado influenciando diretamente na instalação e durabilidade dos produtos. 
- Não é indicado para áreas com fluxo de carros com peso superior à 50kg por roda, o que ocasionara a deformação dos perfis em alumínio. 
- Em áreas externas é necessário que o capacho esteja protegido por uma marquise que seja o dobro do tamanho do capacho, de maneira que não tenha
contato direto com a luz solar ou chuva, deve ser realizado um dreno para escoamento da água, sua realização é de responsabilidade do cliente. 
- Para instalação do Capacho no formato sobrepor, a fixação das molduras se dá por meio de buchas, parafusos e silicone , não é permitido a instalação sem
as molduras pois esta permite à acessibilidade ao ambiente. O corte da moldura deve ser realizado em ângulo de 90° conforme imagem abaixo. No formato
sobrepor somente é permitido capachos retangulares; 
Observação para linha de: Acabamento para Junta de Dilatação 
- Produto fornecido em barra de 3mts de comprimento. 
- Instalação será por conta do cliente. 
- Produto indicado para a acabamentos de junta com largura mínima de 2.5cm e máxima de 3.5cm. 
Observação para linha de : Higienização Cortina Divisória de Leito ou Cortina Rollo 
- O Processo de Higienização é realizado por imersão, sendo utilizados detergentes especiais e próprios para desinfecção de superfícies, mantendo assim as
propriedades das cortinas; 
- Por padrão, a retirada da cortina e consequentemente a sua colocação será por conta da cliente. Caso haja necessidade de ser realizado a retirada e
colocação do produto esse processo deverá ser tratado com o consultor, sendo passível de acréscimo de valor. 
- Esse Processo NÃO cobre os seguintes pontos: 
* Rasgos ou perfurações; / * Remoção do mofos; / * Remoção de marcas de canetas; / * Remoção de manchas; / * Troca de telas ou acessórios.

                                                                                                            


