Proposta Comercial: 006689

Revisão: 01

Data: 24/07/2020

Dados do Cliente
CNPJ:

60.453.032/0001-74

Nome:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

End.:

AV SENA MADUREIRA

Bairro:

VILA CLEMENTINO

Cidade:

SAO PAULO

Estado:

SP

Email:

francisco.ribeiro@unifesp.br

Fone:

43 988094217

Contato: FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO
Fone:

11 40440500

Dados do Consultor Comercial
Nome: RICARDO GATTI
Email: ricardo@hidrogeron.com
Descritivo dos itens:
Codigo

Produto

Quant.

00040216 GERADOR ESTATICO 150L 220VCA BIFASICO

1,00

00430008 FRETE POR TRANSPORTADORA

1,00
7.301,77

Total
Condições de Pagamento
10 D
*CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SUJEITO A APROVAÇÃO DE CRÉDITO
*O prazo de pagamento tem seu inicio a partir da data de faturamento.
*O periodo de transporte não interfere no prazo de pagamento
Condições Comerciais
Validade da Proposta: 24/08/2020
Prazo de expedição:

15 dias uteis a partir do recebimento do pedido de compra, pagamento da entrada (quando necessário), documentos que
constam na confirmação do pedido croqui do local de instalação, coleta de dados e check list do local.

Prazo de Transporte:

A combinar.

Prazo para instalação:
Impostos:

ICMS Incluso | IPI Isento|

Transporte:

CIF
CIF por conta da Hidrogeron | FOB por conta do Cliente

Observações do Pedido
Garantias

1 (um) Ano
Garantia completa de 1 (um) ano para todos os equipamentos e acessórios inclusos no fornecimento Hidrogeron, em condições normais

de uso e manutenção de acordo com todas as instruções contidas no manual de instalação, operação e manutenção, contra defeitos
de fabricação, desgaste precoce de peças e componentes.

OBS: Em ambos os casos acima, as garantias não serão aplicadas quando houver uso anormal do produto, erros operacionais, produtos que tenham sido violados, armazenamento incorreto,
furtos, roubos, depredações, intempréries, inundações, deslizamentos, problemas elétricos (raios, oscilações de tensão, surtos, descargas elétricas da rede, interrupções de fornecimento,
queda de fase), alterações realizadas sem autorização formal da Engenharia do Grupo Hidrogeron.

Dados do Sistema
•Município/Localidade: São Paulo - SP
•Sistema: Produção de hipoclorito de sódio 150L/dia
Estão Inclusos
.Manual de instalação, operação e manutenção;
.Transporte dos equipamentos;
Não estão Inclusos
.Aquisição de sal de cozinha (cloreto de sódio);
.Aquisição de energia elétrica;
.Instalações prediais elétricas e hidráulicas;
.Materiais elétricos e hidráulicos que se façam necessários para a instalação dos equipamentos fora da casa de
tratamento ou casa de química;
.Obras civis (se necessário);
.Operação contínua do sistema de tratamento;
.Reposição de produtos químicos.
Responsabilidades do Cliente
01- No ato da confirmação do pedido a contratante (cliente) deverá apresentar os seguintes documentos:
a. Cartão CNPJ.
b. Contrato Social (LTDA) ou Estatuto (S/A).
c. RG e CPF dos sócios (LTDA) ou do Responsável Legal indicado em assembléia (S/A).
d. ATA da última assembléia geral onde indica o responsável Legal (S/A)
A Dispensa na apresentação dos documentos ocorrera caso a ultima compra tenha sido realizada ha menos de 3 meses.
02- Mão de obra e deslocamento ( quando estiverem detalhados no pedido) serão faturados em nota fiscal de serviço.
03- As cobranças serão emitidas separadamente conforme respectivas notas fiscais, mantendo-se os valores e condições
negociadas na ação comercial.
04- A escolha e cotação da transportadora é de responsabilidade da contratante (cliente).
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_________________________________________
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