
LENZEMAQ INTERNACIONAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI

Cnpj: 05.475.933/0001-59

I.E.: 336.708.673.117 I.M.: 111.469-74

Pabx: 55 11 2484-0951

E-mail para E-not financeiro@lenzemaq.com.br

E-mail: vendas@lenzemaq.com.br

Rua: Av. Carlos Ferreira Endres, Galpão 01 , 354

Cidade: Guarulhos Estado: SP

Cep: 07041-030

24242

Proposta Comercial 
Nº:

Data: 26/03/2021

Cliente
Razão: CONSORCIO ENERGETICO CRUZEIRO DO SUL Cnpj: 08.587.195/0001-20

Nome: FÁBIO VINICIUS DE OLIVEIRA Fone: 42 3271-2895

Rua: : AV. REGINALDO GUEDES NOCERA, 260 – SALA 7 – CENTRO

Nº: 260  SAL Cidade: TELÊMACO BORBA  Estado: PRCep: 84261-020

Validade da Proposta: 5 dias úteis

Consultor (Vendedor): José Carlos Taques Marcantonio

j.marcantonio@siensie.net

Fone: (41)3029-6556 Mobile: (41)99918-6556

Item Qtd Cód. Estoque Descrição Valor Unit. Valor TotalCód. Produto Prazo NCM IPI ICMSSubst. Trib. Unit.

1 4 VENDA DE PRODUTO, GE 
FANUC, PACSYSTEM 24VDC 
POWER SUPPLY. PD: 7318 
*NOVO

IC695PSD040F 25 dias 85044090 0,0% 0,0%R$384,77R$ 5.852,57 R$23.410,27

Total c/ Subs. Tributária: R$ 24.949,35Observações:
Aplicação de Diferencial de Alíquotas a título de Substituição Tributária para o PR conforme Protocolo ICMS 26/2013.

Impostos Icms incluso, *Subst. Tributária a incluir nos casos que se aplicarem. Sujeito a alterações conforme legislação vigente. Caso o destino da compra seja diferente, favor informar.

Garantia: 12 meses

Condições Fornecimento:
Frete: CIF Faturamento: Mediante aprovação da análise de crédito.Prazo: Conforme  item

Condições de Pagamento:

30 DDL

Dados Bancários:

Chave PIX: 05.475.933/0001-59
Banco Itaú  341 - AG: 3150 - C/C: 21004-9
Banco Bradesco 237 - AG:1231 - C/C: 41271-6

Destino da Compra: Uso e/ou consumo.

Total sem Subs.Tributária: R$ 23.410,27

Total Subs. Tributária: R$ 1.539,08
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1) Os orçamentos na categoria venda de reparo, são feitos de acordo com o código, modelo e fabricante do produto (preço tabelado). Não sendo feita nenhuma intervenção técnica antes de sua 
aprovação, após aprovado passará pelo processo de validação de acordo com o item 3 .
2) O orçamento será considerado aprovado, após o recebimento do pedido formal pelo cliente.
3) O sistema de venda de reparo de equipamento por preço tabelado, funciona de acordo com as seguintes condições:
        3.1) O item a ser reparado não pode ter sofrido intervenção técnica anterior, deve  ser preservado no estado do defeito inicial, ou seja assim que retirado da máquina e/ou equipamento deve 
ser enviado à LENZEMAQ.
        3.2) Pode ocorrer de não ser possível o reparo do equipamento, pois alguns defeitos como carbonização de placas, curtos-circuitos, surtos ou descargas elétricas que comprometam 
componentes dedicados e/ou programáveis. Estes impossibilitam o reparo, para estes casos pode ser oferecida a opção de reparo a base de troca ou venda de equipamento novo ou ppg com 
valor adicional ao orçamento inicial. Esta oferta é opcional e não sendo aprovada o equipamento será devolvido sem conserto e o valor do orçamento será desconsiderado.
        3.3) Para equipamentos que tiverem o orçamento de reparo aprovado, e durante o processo for constatado que o equipamento não tem defeito, será cobrado uma taxa de 25% sobre o valor 
do orçamento, para suprir as despesas técnicas pelo tempo investido de trabalho no equipamento. E o equipamento será devolvido ao cliente.
4) Dependendo do defeito o equipamento pode perder o programa e/ou parâmetro a LENZEMAQ não se responsabiliza por perda de programa e parâmetros de equipamentos com defeito, 
deixando ciente que toda responsabilidade de possuir os arquivos de Back-up é do cliente. A Lenzemaq compromete-se a entregar o equipamento com 100% do hardware funcionando, porém para 
seu funcionamento em máquina dependendo do item é necessário da instalação do arquivo de back-up.
5) Em casos de serviços de programação todos os programas são fornecidos como pacote fechado, são fornecidos programas de backup em arquivo ou cartões de memória.
6) Para venda de produtos existem as seguinte classes:
        Novo: Equipamento sem uso em condições originais com garantia de 12 meses.
        PPG: Produto Prêmio Garantido,¸linha de produtos semi-novos que são remanufaturados  (revisados ) com garantia de 12 meses.
7) Pagamento:
7.1)Pagamentos faturados ou parcelados somente após aprovação da analise de crédito do cliente.
7.2)Clientes com crédito não aprovado somente será a aceita a condição de pagamento antecipado .
7.3)Será cobrada multa de 50% sobre o valor do orçamento, se o orçamento aprovado for cancelado pelo cliente após o início dos trabalhos.
8)Fiscal e Tributário: 
8.1) Indicar em vosso eventual pedido de compras a destinação da mercadoria (uso e/ou consumo / industrialização/ revenda). Caso omitam a informação não nos responsabilizamos por eventual 
incorreção no documento fiscal. Todas as despesas oriundas da correção do documento fiscal (inclusive pagamento em duplicatas de ICMS-ST recolhido ao estado de destino) será por vossa 
conta.
9) O custo de frete para produtos ou equipamentos em garantia são de responsabilidade do cliente.
10) A LENZEMAQ não será responsável por qualquer demora ou falha na entrega que seja resultante de causas além de seu controle. Art. 393 c/c 607 do Código Civil Brasileiro.
11 ) Perda de Garantia
        11.1) Uso incorreto ou inadequado de acordo com o manual do usuário.
        11.2) Sobre carga além do permitido das especificações do equipamento conforme o manual do usuário.
        11.3) Dimensionamento incorreto do produto para a aplicação em questão.
        11.4) Defeitos relacionados à programação ou parametrização incorreta.
        11.5) Sobre tensão no equipamento causado por descarga atmosférica ou pico de tensão na rede elétrica.
        11.6) Choques mecânicos.
        11.7) Exposição à água ou ambiente inadequado, quando o mesmo não tiver a proteção devida conforme IP do equipamento em questão.
        11.8) Remoção e Violação dos lacres de garantia.
        11.9) Incêndio.
        11.10) Uso de qualquer ferramenta ou objeto incorreto na operação de telas touch screen e teclado de membrana. 
12)O prazo de entrega pode variar entre mais ou menis dois dias de acordo com a disponibilidade de peças, componentes e equipamento  no estoque ou importação.
13) Embalagem, todos os produtos comercializados serão entregues em caixa de papelão com logo marca da LENZEMAQ ou padrão sem logo.
14) Para venda de produtos pode haver alteração de valor para outras localidades fora do estado de São Paulo  (diferencial de alíquota) ou para empresas com isenção.
15) Para fins de Prestações de Serviços e/ou Reparos, aplica-se o Código 14.01 (331210200) previsto na lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de Julho de 2003.

Condições Gerais:
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COMPONENT INDUSTRIAL Rua Karl Friederich Gauss, 166 - Jardim Nordeste - São Paulo - SP - 03690-040 – Fone.: 55 (11) 3136-0806 Página 1 de 2 

 

    

 

 
ORÇAMENTO 

COMPONENT INDUSTRIAL 
CNPJ: 30.324.045/0001-82 

IE: 119.375.534.114/SP 
www.componentindustrial.com.br 

Duns Number: 94-598-8838  
 

Empresa: CONSORCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL Proposta NR: 200120212603  

Cod. Empresa:  NF. Cliente ------------ 

Contato: Fábio Vinícius de Oliveira - Reg. 51589 Data: 26/03/2021 

Telefone: (42) 3271-2898 Ramal (121) 2898 | (42) 99970-4824 Suporte: Wesley F. Barboza 

Depto:  Email: wesley@componentindustrial.com.br 

E-Mail: fabio.vinicius@copel.com  Tel.: +55 (11) 3136-0806 | +55 (11) 95580-4859 
 

Valor Valor

Item Codigo Descrição Qtde Unitário R$ Subtotal R$ ICMS Prazo de Entrega

1 IC695PSD040 FONTE GE IC695PSD040 4 7.475,46R$              29.901,84R$            0,00 15/20 DIAS ÚTEIS

2 0 -R$                        -R$                        0,00

3 0 -R$                        -R$                        0,00

4 0 -R$                        -R$                        0,00

5 0 -R$                        -R$                        0,00

6 0 -R$                        -R$                        0,00

7 0 -R$                        -R$                        0,00

Total em Reais: 29.901,84R$            

Descontos USD 0,00

Total Geral: 29.901,84R$            

 
 
 
Transporte: FOB. 
Validade da Proposta: Esta proposta é válida por 03 dias. 
Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL / IMPOSTOS JÁ INCLUSOS. 
Escopo de fornecimento: Venda de equipamentos e/ou componentes eletrônicos industriais. 
Garantia: 90 DIAS.  
Obs:  

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

Antecipado na confirmação do pedido: boleto, 

transferência bancária, cartão de crédito via PayPal 
ou PagSeguro. Parcelamento via cartão disponível, 

sujeito a incidência de juros. Pagamento 60% 
antecipado + 40% faturado 14 DDL a partir da 
segunda compra, sujeito a consulta. 
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ORÇAMENTO 

COMPONENT INDUSTRIAL 
CNPJ: 30.324.045/0001-82 

IE: 119.375.534.114/SP 
www.componentindustrial.com.br 

Duns Number: 94-598-8838  

 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: 
 
1. Os preços da presente proposta observam a atual política econômica vigente no País. Qualquer mudança nesta política implicará em alteração do valor ofertado. 
2. Os preços mencionados acima são válidos considerando o total de itens e o total de peças por item solicitado. Havendo alguma alteração no número de itens solicitados e 
suas respectivas quantidades na confirmação do pedido, informamos que tanto o preço unitário de cada item quanto a sua disponibilidade estarão sujeitos a revisão. 
3. Pedido de compra será considerado aprovado somente após manifestação expressa feita pelo cliente, seja via email ou ordem de compra formalizada em anexo. 
4. Não trabalhamos com pré-reservas (com exceção de fabricação sob encomenda), nosso estoque é dinâmico e sujeito a alterações e/ou venda prévia.  
5. Multa decorrente de atrasos na entrega de materiais não são aceitos pela Component Industrial, pois os equipamentos e/ou peças são importados diretamente de seus 
respectivos fabricantes, fornecedores ou de nosso estoque no exterior, portanto estão sujeitos a eventuais prorrogações na previsão de entrega decorrentes de força maior 
relacionados à logística de importação ou produção, tais como: greves alfandegárias, correios e/ou transportadoras, retenção temporária para conferência, falta de matéria 
prima e etc, o que exime a Component Industrial de qualquer ônus ou multa. 
6. Falhas por manuseio e/ou instalação indevida e sinistro atmosférico não são cobertos pela garantia. Não efetuamos devoluções ou cancelamento de pedidos.  
7. Liberação de pedido sujeito a confirmação de pagamento e/ou crédito, prazo de entrega e pedido de compra serão considerados a partir da confirmação de pagamento.  
8. Preços com base em moedas estrangeiras, os valores considerados na formalização deste orçamento estão sujeitos a atualizações após o vencimento desta proposta. 
9. Equipamentos e/ou componentes de estoques sobressalentes ou descontinuados podem ou não acompanhar embalagem original de fábrica. Portanto, podem apresentar 
sinais estéticos do tempo e/ou manuseio devido ao período permanecido em estoque.  
10. Prazos de entrega mencionados nesta proposta se referem ao tempo previsto que levará para que os produtos fiquem disponíveis na Component Industrial para posterior 
coleta FOB ou CIF solicitados pelo cliente. O tempo estimado pela transportadora para entrega no endereço do cliente é em média de 02 a 05 dias úteis após a data da 
coleta, no entanto o prazo médio pode ser estendido dependendo da localidade, estado e modal disponível para o CEP de entrega.    
 
 
Observações: 
Certifique-se de que o equipamento / componente esteja devidamente embalado de acordo com o padrão da Component Industrial previamente notificado no ato da coleta. 
Certifique-se de que o equipamento / componente não tenha sofrido nenhuma violação ou dano durante o transporte até a confirmação de sua entrega. 
Se aplicáveis, conferir se todos os manuais e / ou acessórios do produto estão de acordo com o envio do mesmo, segundo o confirmado no Pedido de Compra. 

 
 
O equipamento (hardware) fornecido é de estoque se disponível ou fabricação sob encomenda, e caso o mesmo acompanhe software ou parametrização, será considerado 
sua versão disponível padrão de fábrica ou estoque segundo o ano ou mês de produção. Havendo alguma preferência específica por versão de software, revisão de 
hardware ou parametrização dedicada, tais informações deverão ser previamente solicitadas (sujeito a alteração no preço, autorização e/ou disponibilidade junto aos 
fabricantes). Não trabalhamos com instalação e/ou reinstalação de softwares, firmwares, backups ou parametrização de programas. A Component Industrial é uma empresa 
independente importadora e fornecedora de equipamentos eletrônicos de automação industrial. Desenvolvemos nossa própria logística de fornecimento com estoque global 
e parcerias igualmente independentes com décadas de experiência no setor industrial. Todo o produto oferecido pela Component Industrial é devidamente nacionalizado 
para sua posterior comercialização com garantia, e portanto não temos qualquer afiliação com nenhuma marca ou representação local dos itens desta proposta. Todas as 
marcas, logos ou descrições são de total propriedade de seus respectivos fabricantes, e portanto se porventura mencionados neste orçamento, são meramente para 
propósito informativo apenas. Respeitamos a propriedade intelectual de terceiros e pedimos aos nossos clientes que façam o mesmo.  
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FAST AUTOMATION EIRELI 
CNPJ: 39.846.124/0001-28 - IE: 130.122.930.111 
Fone: +55 11 3467-5854 
vendas@fastautomation.com.br 
www.fastautomation.com.br 
Rua Macajuba, Nº130 – Jardim Iracema 
03550-308 - São Paulo - SP 

 

DADOS DO CLIENTE 

 

Razão Social: Consorcio CPF/CNPJ: 08587195000120 

Telefone: (41) 3028-4300  

Endereço: Rua Comendador Araújo, 143, Centro, Andar 19. CEP 80420000, Curitiba - PR, Brasil. 

Contato:  

Email:  

Telefone:  

 

 

 

DADOS DOS PRODUTOS 

ITEM CÓDIGO PRODUTO QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 IC695PSD040F GE Fanuc, Power Supply Module, 18 to 30 V dc40 

W 

4,00 R$12.860,00 R$51.440,00 

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$51.440,00  

 

          Frete e pagamento à combinar. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

Forma de Pagamento: À Combinar 

Valor Frete: R$0,00 

Frete : FOB 

Previsão de Entrega: 27/04/2021 

Garantia: 1 Ano 

Validade da proposta: 2 dias 

ICMS: A Sercos Automação é optante pelo simples. Alíquota de 4,95% (incluso no preço unitário) IPI: Isento 

Liberação do pedido sujeito análise de crédito. 

Após aprovação de acordo com as condições ofertadas nessa proposta o mesmo não poderá ser cancelados. 

 A Sercos não se responsabiliza pelo backup (parametrização e configuração) dos equipamentos enviados, ficando 

sua      responsabilidade por conta do cliente, caso estes se percam durante as operações de reparo e teste. 

PROPOSTA Nº 13969 
EMISSÃO 26/03/2021 
VALIDADE 26/03/2021 

Termos e Condições: 
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 A aprovação desta proposta não implicará na obrigatoriedade da Sercos na efetivação do reparo, devido outros 

fatores, tais como componentes e software descontinuados e/ou exclusivos e outros extraordinários. 

Determinados equipamentos estão sujeitos a ajustes e testes finais em máquinas, porem a necessidade, será 

identificada pelo departamento técnico responsável (laboratório). O mesmo implicará em custos adicionais. 

Recomendamos  que os produtos e serviços após noventa dias (90) do orçamento sejam aprovados ou retirados pelo 

cliente. Após este prazo, a Sercos não se responsabiliza pelo destino. 

 O prazo de entrega esta sujeito a alteração, caso os produtos ou componentes, sejam importados (ex:greves 
alfandegárias, retenção temporária para conferência, etc.), o que exime a Sercos de qualquer ônus ou 
multa.  

 O estoque é rotativo e a disponibilidade está condicionada a digitação do pedido mediante o "aceite" da 
proposta. 

GARANTIA: 

 A garantia do equipamento inicia-se a partir da emissão da nota fiscal. Por isso sugerimos que o perfeito 

funcionamento do equipamento seja testado e comprovado, dentro do período de sua garantia. 

 A Sercos garante por 03 (três) meses a espécie e a qualidade dos serviços executados, obrigando-se a 

reparar ou substituir dentro do menor prazo possível, qualquer parte do serviço que apresente defeito. Os 

vícios e defeitos dos serviços devem ser notificados por escrito á Sercos, imediatamente após sua 

constatação. 

 A Sercos não assume a garantia em casos de uso indevido, dano causado por descarga atmosférica, 

manutenção e/ou reparos realizados pela contratante ou por parceiros ás suas ordens. A presente garantia 

se limita ao produto fornecido ou reparado. Não se responsabilizando a Sercos  por danos a pessoas, 

terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucro cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou 

consequentes. 

 

A GARANTIA NÃO COBRE: 

 Se na instalação não forem observadas a especificação e recomendação constante nesse descritivo. 

 Se o equipamento recebeu maus tratos, descuido, utilização ou ainda alterações e modificações na sua 

estrutura. 

 Se houver sinais de violação ou remoção do lacre de garantia e da etiqueta de identificação da Sercos. 

 Se o equipamento apresentar defeitos em conseqüência de transportes ou manuseio, riscos, amassamentos 

ou atos sinistros decorrentes de catástrofes da natureza. 

 Se o equipamento for armazenado em lugares inadequados ao recebimento de produtos eletrônicos. 

 

Atenção: É importante que esse descritivo seja seguido rigorosamente, para que possamos junto garantir a 

qualidade e atingir a excelência nos serviços oferecidos aos nossos clientes. 

 

 

Colocamo-nos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas e agradecemos a preferência. 

 

PEDRO AUGUSTO 
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