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PROPOSTA COMERCIAL 
 

Proposta comercial de nº 057 / 2018 Data: 26/03/2018 

Cliente: Prefeitura Municipal de Placas  

Endereço: R. Olávo Bilac, 408.  
 

Cidade: Placas, Pará                                        CEP: 68138-000                             Fone: (93) 3552-12423 

 

CNPJ: 01.611.858/0001-55            Insc. Est.:                                      Cel.: 

E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com                                                             Nextel: 

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA. 

 
Agradecemos antecipadamente sua solicitação de orçamento para fornecimento e instalação de veneziana 
industrial. 

 
A GB Soluções Venezianas Industriais, Com Ampla Experiência em Ventilação e Iluminação 

Natural (com patente registrada no INPI), trabalhamos para fornecer aos nossos clientes a 
melhor veneziana existente no mercado, de acordo com normas ABNT – Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, na norma NBR–6123/1988 – “Forças devidas ao vento em edificações”. 

VENEZIANAS REF. 100 - DESCRIÇÃO TECNICA DA MATERIA PRIMA 

ALETAS: 
Aletas em policarbonato, na cor natural. 

MONTANTES: 

Montantes Lateral – Rufos Superior e Pingadeira em alumínio, liga 3003 da Alcan 1.2 mm. De 
espessura, na cor natural. 

 
FORNECIMENTOS, DE ACORDO COM MEDIDAS FORNECIDA POR Vs: 

 
Preço 

R$ 250,00 

 
   
 

DO VALOR DA OBRA: R$ 250,00 

Obs: Não aceitamos cheques de terceiros. 
 

 Fica autorizada a empresa vendedora após a emissão da nota fiscal e o aceite das venezianas na 
obra, a negociar os títulos advindos dos valores hora acordados, em quaisquer instituições 
financeiras. 
 

Do pagamento: 
Sinal no pedido 50% 
Contra a entrega das venezianas 50% 
 
Responsabilidades do Cliente: 

Instalação, descargas e armazenamento das venezianas na obra. 

 
Do Cancelamento: 
Ao efetuar o pedido, a empresa compradora fica ciente que se trata de produtos sob medida para cada 
obra.  
 

  
Quantidade e descrição 

 
Compr. 

 
Altura  

   

 1m² de venezianas     1m      1m    

       

       

      R$ 
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Não aceitamos cancelamento e nem devolução.  

Caso ocorra o cancelamento por parte da empresa compradora, a mesma deverá ressarcir a empresa 
vendedora em 50% do valor total da proposta, mais os custos e despesas a ser apurado pela empresa 
vendedora. 
 

Prazos para fabricação das venezianas: 
Dentro de 25 dias úteis a contar da data de comprovação do recebimento do sinal. 

 

Garantias: 5 (Cinco) anos, salvo motivo de força maior não constante na ABNT.

 
O aceite desta proposta transforma em pedido de compra, com carimbo e assinatura do 
representante legal da empresa e nos reenviar por e-mail junto com os dados para faturamento. 

 
Obs... 
Se a empresa compradora emitir seu próprio pedido de compra, é obrigatório constar o nº desta 
proposta e suas condições gerais acima descritas, sendo que deverá fazer parte integrante do 
pedido de compra, e nos reenviar com carimbo e assinado pelo responsável legal da empresa. 
 

Desde já agradecemos a oportunidade a nós concedidos, e nos colocamos a disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 

 
 

Proposta válida trinta dias da data acima. 
 

Atenciosamente, 
 

  
 
 

__________________________________________ 
 Empresa Compradora, Aceite do Responsável legal 

 Carimbo com CNPJ
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ATESTADO 
 
 

A GB SOLUÇÕES atesta que seu produto, veneziana industrial, foi ensaiado no laboratório do 
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológica do Estado de São Paulo - quanto à reação ao fogo e 
emissão de fumaça, em atendimento a instrução técnico nº 10-controle de Material de 
acabamento da secretaria do Estado dos negócios da segurança pública - Policia Militar do 
Estado de São Paulo - Corpo de Bombeiro. 

 
De acordo com o item 8 da instrução técnico nº10 a veneziana industrial, possui um índice de 
propagação de chama baixa que enquadra na classe A. Essa classificação confirma que o 
PVC estronçado contem em seu composto retardador a chama, considerando a tabela B do 
anexo B da IT - classe do material a serem utilizados / Considerando o grupo / divisão da 
ocupação / uso em função da finalidade do material nessa condição o seu uso autorizado 
como finalidade de acabamento ou revestimento. 

 
Em conformidade com a nota genérica da instrução técnica nº 10, na classe II, de acordo 
ensaio da UBC atende a NBR 9442. 

 
Para melhor esclarecimento, seguem abaixo a descrição superficial dos ensaios executados: 

 
UBC 26-3 (Reação ao fogo - aponta o índice baixo de propagação superficial de chama), cuja 
o relatório técnico relata que o material “não propaga chama e não sofre ignição quando 
atingindo pelo fogo” Em sua Conclusão dispõe que o material atende aos critérios do método 
de ensaio exigido. 

 
AST 662-92 (Densidade Ótica) - cujo relatório de ensaio indica a intensidade baixa de fumaça. 

 

Este ensaio refere-se tão somente ao material produzido pela GB SOLUÇÔES, não havendo, 
responsabilidade de nossa parte por outros produtos semelhados e/ou outra origem para 
quais não tem validade. 
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RELAÇÃO DE CLIENTES MAIS RECENTES: 
 

CLIENTE CIDADE FONE CONTATO 
 

DHOLLANDIA BRASIL OBRA SUMARÉ / SP. 19 9 9735 6092 Eng. CICERO SILVA 

DUARTE NEG. IMOBILIARIO OBRA IBIUNAÍ / SP. 15 3248 3257 Eng. Ricardo 

DOROCARD SOROCABA / SP. 15 3339 9300 Eng. Pedro Paulo 

VERSA ADMINISTRAÇÃO OBRA JUNDIAÍ / SP. 11 4496 6117 Dr. Alcemar/Sueli 

QUEIROZ GALVÃO OBRA JUNDIAÍ / SP. 11 9 9920 7339 Eng. Renan 

F A OLIVA CIA LTDA OBRA JUNDIAÍ / SP. 11 9 964 1036 Eng. Rogério Piva 

F A OLIVA CIA LTDA OBRA JUNDIAÍ / SP. 11 9 964 1036 Eng. Rogério Piva 

ENGECOATING OBRA SÃO PAULO / SP. 11 7883-1219 Eng. Suzano 

 

NAVI CARNES In. E COM. LTDA Pirapozinho – SP 18 9 9676-7585 Ivanei S. Souza 

TRAMAR OBAR CABREUVA / SP. 11 4526 6000 Eng. Luiz Henrique 

SUPERCAP 
OBRA BANDERANTE / 
PR. 

43 3542 4247 Eng. Mario 

COCA COLA OBRA GOIAS / GO. 62 8191 8270 Eng. Fabio 
 

TITANIUMFIX OBRA TAUBATE / SP.         12      3929 5504          Eng. Sidival 
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