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ADPA COMUNICACAO
AV JOANA ANGELICA 902 SL 505 EDF FORUM EMPRESARIAL , NAZARE, SALVADOR, BA - CEP: 40050-000
 
Fone : 71-322-6025
Fax   : 71-322-6025
CNPJ. - 05.338.101/0001-90
 
 

A/C.: PEDRO AUGUSTO / 9148-8044
Email: neideepedro@aol.com
 

É com prazer que vimos através desta apresentar nossa proposta de preço do(s) serviço(s) abaixo especificado(s):
Orc.
Quant.
Descrição
Un
Total 




81516
300
CARTAZ, 30,0 x 42,0 cm no formato aberto 30,0x42,0 cm. 
1 CARTAZ em 4x0 cores em Couche Liso 150 g.
2,400
720,00


81517
2.000
FOLDERS, 10,0 x 21,0 cm no formato aberto 21,0x30,0 cm. 
1 FOLDER em 4x4 cores em Couche Liso 150 g.
0,495
990,00



Cond. Pagamento : 30 dd
Prazo Entrega : 
Validade : 04/06/2006
Representante : WEMAR / 9994-9797



a) Preço sujeito a alteração, após a analise final dos serviços.
c) Estimativa de custo válida para aprovação em 10 dias corridos ficando sujeito a confirmação após este prazo.
d) É necessária a aprovação do cadastro para execução da proposta.



Observações: MATERIAL ENTREGUE EM ARQUIVO . 


Contando com a vossa preferência
aguardamos breve retorno.
         
     Atenciosamente,

_____________________
Jociane Araujo
Orçamento aprovado para ser produzido: 

Data:______/_______/_______

Nome ______________________________________________

Ass:____________________ CPF .: __________________

Av. Mascarenhas, 09 - Água de Meninos • Salvador • Bahia 
Tel.: (71) 242.0588 • Fax: (71) 242.5159 
e-mail: grasb@grasb.br • www.grasb.com.br
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Parte inferior do formulário
segue orçamento de um dos nossos fornecedores a fastgraph, assim que 
chegarem novos orçemntos com propostas mais em conta estarei enviando.

Conforme solicitado segue proposta para impressão:

300 cartazes A3 policromia. couchê 115g--------------------R$ 2,20 cada 
= R$660,00
2.000 folders A4 frente everso policromia. couchê 
90g------------------R$ 880,00
8 banners policromia, tam:1,20x0,90. 
---------------------------------R$85,00
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Parte inferior do formulário
att. srª alessandra.

segue em anexo orçamento para criação de marca e aplicações em 
materiais diversos para a 3ª semana de software livre, conformew solicitado.

estou aguardando os nossos fornecedores enviarem os orçamentos para 
impressão de cartazes, banners, folders e faixas, fazendo uma comparação 
custo beneficio desses orçamentos até o final da tarde estaremos 
enviando o orçamento mais em conta.


obs: fico no aguardo das informações para comerçarmos a criação dos 
materiais, assim fica mais fácil obter um orçamento de impressão mais 
conciso.

atenciosamente,

tiago pereira - diretor de criação
adpa comunicação
71 3322-6025



ARQUIVO ANEXADO:
Salvador, 5 de maio de 2006

At. Sra. Alessandra


Prezada senhora,

Atendendo sua solicitação, encaminhamos orçamento para produção de materiais para a 3ª Semana de Software livre, conforme discriminação a seguir relacionada. 


Criação da campanha da 3º semana de software livre - 	 	R$ 370,00
Aplicação em materiais diversos (cartaz, banner, folder etc..) - R$ 400,00


TOTAL2   									R$ 770,00


Atenciosamente, 


       Tiago de Araújo Pereira
Dir. de criação – adpa comunicação


