
Revenda (          ) (           )

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: I.E/CAD.PRO:

Endereço: Nº: Bairro:

Cidade: UF: Complemento:

Telefone: (          ) Celular: (          )

E-mail:

ITEM QTD. UND. VALOR UNITARIO TOTAL

1 SC  R$                                          -    R$                                                                               -   

2 SC  R$                                          -    R$                                                                               -   

3 SC  R$                                          -    R$                                                                               -   

4 SC  R$                                          -    R$                                                                               -   

5 SC  R$                                          -    R$                                                                               -   

6 SC  R$                                          -    R$                                                                               -   

SUBTOTAL -R$                                                              
 

DESCONTO R$ TOTAL FINAL  R$                                                                -   

(           ) Antecipado (          ) Boleto
________dias.

 (           ) Deposito
__________________dias.

FOB (          ) CIF (          )

Banco Santander

AG:2192

C-C:13003744-0

Comercial:

Emissão: /                   /

PRODUTOS

PEDIDO DE VENDAS LATINA SEMENTES 

La�na Sementes Eirelli-EPP
Endereço: Av. Paraná 1319 Ed. Premier Office, SL 21, Centro, 
Foz do Iguaçu-PR ,CEP: 85.852-000        Telefone:  (45) 3031-4267  
E-mail: comercial@la�nasementes.com.br
CNPJ: 28.231.094/0001-29            I.E: 90.756.062-70

PEDIDO Nº

Tipo  de Cliente:

Endereço de entrega :

Endereço de cobrança:

Forma de Pagamento:

Observações:

28.231.094/0001-29 LATINA SEMENTES EIRELLI - EPP

Banco SicrediBanco do Brasil

AG: 5702-9

C-C: 37015-0

AG: 4693-0

C-C: 1550-4

AG:0710

C-C:68543-2

Banco Bradesco

CNPJ:

Dados para deposito:

APROVAÇÃO

Gestor:

Instruções:
● Os prazos de entregas são contados a par�r da data de faturamento e conforme verificações do setor de logís�ca;
●O pedido de compra deve ser assinado pelo cliente ou representante legal da empresa , ou via procuração, no ato da compra;
●O pedido só será faturado mediante assinatura do mesmo no ato da compra;
●Fica estabelecido que não serão aceitas devoluções de produto(s), ou cancelamento do pedido, salvo em caso de comprovado problema na sua embalagem ou validade, nem 
prorrogação de pagamento da(s) duplicata(s),sob pena de multa de 10% mais custo de logís�ca;
●Os pedidos comprados na modalidade a vista deverão ser pagos via deposito bancário imediatamente no ato da compra, devendo enviar o comprovante de pagamento por e-mail;
●Os produtos adquiridos pelo(a)cliente  serão faturados mediante a emissão da respec�va nota fiscal e duplicata mercan�l, para pagamento no prazo estabelecido deste pedido de 
compra;
●O(a) cliente está ciente que o não pagamento do presente  pedido/duplicata no prazo estabelecido até o vencimento acarretará a cobrança do valor principal acrescidos da multa 2,8% ( 
dois, oito por cento)  ao mês, mais juros  mora pro rata die de 0,25% ( zero, vinte e cinco por cento) ao dia, além de correção monetária pela variação do INPC-IBGE, tudo calculado sobre o 
valor em atraso  bem como o protesto de duplicata mercan�l e o seu encaminhamento para cobrança extrajudicial, onde incidirão, também honorários advoca�cios de 10% (dez por 
cento) na fase extrajudicial e 20% ( vinte por cento) na fase judicial;
●A entrega será realizada no endereço de entrega informado acima.

Representante:

Assinatura do Cliente:

Assinatura :

Consumidor Final

Tipo de Frete: Prazo de entrega :

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
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