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Cliente Orçamento N.º Data

Ilda Oliveira 17.Dez.2019

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total C/ IVA

Livros capa dura
Livro no formato 190 mm x 190 mm  
(largura x altura) com 56 páginas guardas 
incluídas  impressas a cores em papel 
couchê semimate 150 gramas. Capa Dura 
em cartão 2.5 mm Rev. a Couché 150 grs
+ Transfil + Lombo Direito impressa a 4/0 
cores e plasticizada a brilhante ou mate.

Livros capa mole
Livro no formato 190 mm x 190 mm  (lar-
gura x altura) com 52 páginas impressas 
a cores em papel couchê semimate 150 
gramas. Capa impressa a 4/4 cores em 
cartolina couchê 300 gramas plasticizada 
a brilhante ou mate.

500
1000

500
1000

4.50 €
3.50 €

2,80€
1,80€

2.250,00 €
3.500,00 €

1.400,00 €
1.800,00 €

Os valores apresentados incluem  I.V.A. à taxa legal em vigor e despesas de envio para uma 
morada em Portugal Continental.

Os direitos de autor são do autor/cliente, sendo este o responsável pelo conteúdo do livro – 
textos, imagens, ilustrações e gráficos. Na distribuição electrónica os direitos de autor são par-
tilhados entre o autor e a plataforma distribuidora.

Condições de Pagamento: 50% no acto da encomenda e os restantes 50% na aprovação das 
artes finais e ou Livro de Prova.
Estes valores pressupõe a entrega das artes finais prontas a imprimir do miolo e da capa.

Prazo de entrega: 15 a 20 dias.

Ficando a aguardar desde já por uma resposta de V. Ex.as, e esperando que esta proposta seja 
digna de aprovação, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Mário Brito


