ORÇAMENTO
Cliente
Endereço
Complemento
Cidade
CPF

Fone

CEP

N.º
Bairro
RG

1. O presente orçamento é fornecido em estrito cumprimento ao disposto no artigo 40 da Lei 8.078/90, e
terá validade de 10 dias a contar da aceitação da proposta.
2. Os dados acima informados expressam a verdade, sendo o cliente o único responsável pela comunicação
em caso de alteração dos mesmos.
3. O cliente caso não retire a mercadoria no prazo de 15 dias após a data indicada para a realização dos
serviços e efetue o pagamento do valor apresentado, fica ciente de que a empresa encaminhará seu nome
para o registro na base de dados de inadimplentes do SPC bem como estará automaticamente autorizando a
venda da referida mercadoria para o pagamento do valor orçado, sendo que se obtido valor maior será
devolvido este ao cliente, e se obtido valor menor subsiste a hipótese sobredita do registro no SPC.
4. Para os fins do registro, serão utilizados os dados cadastrais acima, nos quais o cliente declara receber
suas correspondências usuais (inclusive cartas simples)
5. Dos serviços:
Valor da mão de obra: R$
Valor das peças: R$
Condições de pagamento:
Peças a serem empregadas:
Data de início dos serviços: ___/___/___
Data de término dos serviços ___/___/___
6. A aprovação deste pelo cliente obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre
negociação das partes.
7. Considerando que o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da
contratação de serviços de terceiros, não previstos neste orçamento prévio, toda e qualquer alteração
(inclusão de peças e/ou exclusão de outras que impliquem em aumento do custo final dos serviços, inclusive
na mão de obra) fica previamente autorizado desde que elevem o valor em até 20% do valor ora aprovado,
sendo que em caso de elevação além do percentual retro, os serviços somente serão realizados após
autorização formal do cliente via fax ou e-mail, sendo que a demora na autorização implica na alteração da
data de término dos serviços na mesma proporção.
______________________,de ______________ de ______.
Estou ciente das condições e aprovo o orçamento na forma apresentada.
______________________
Cliente:
CPF:

.

