
  
Curitiba, 21 de dezembro de 2020. 

Ao 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 
A/C Departamento Compras  

Proposta Comercial 
 
Prezados Senhores: 
 

A Veneza Equipamentos é um dos maiores distribuidores dos Equipamentos de Construção da marca 
John Deere no Brasil. Presente em 12 Estados (SP, BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI, MA, PR, SC) a 
Veneza Equipamentos tem suas instalações bem equipadas e corpo técnico treinado para atender suas 
máquinas para constantemente exceder as expectativas de nossos clientes. O Grupo VENEZA oferece 
mais de 30 anos de experiência na comercialização de Caminhões, Ônibus, Equipamentos Pesados de 
Construção, Máquinas Agrícolas e Tratores, além de oferecer implementos, peças de reposição genuínas 
e serviço técnico especializado. 

A JOHN DEERE é considerada uma das maiores empresas de Máquinas e Equipamentos do Mundo 
com mais de 170 anos de presença no mercado. No Brasil, está presente desde a década de 70, possui 4 
Fábricas para atender a Linha Agrícola e um Centro de Distribuição de Peças para suprir toda a América 
do Sul.   

Atualmente, a JOHN DERRE concluiu mais DUAS FÁBRICAS no Brasil onde possui a produção de 
retroescavadeiras e carregadeiras com tração nas quatro rodas e escavadeiras Deere-Hitachi e tratores 
de esteira. Com toda esta estrutura, conseguimos proporcionar um excelente nível de serviço para todos 
os nossos clientes e manter o padrão de qualidade internacional John Deere. 

 

 



  

 
RETROESCAVADEIRA, NOVA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 310LS   
 
Retroescavadeira de pneus, marca John Deere, modelo 310L, Ano/Modelo 2020/2020, Motor 

John Deere PowerTech 4.5L (276 CU IN), Brasil, com potência de 88hp. Cabine fechada com 
sistema de Ar Condicionado, acento com regulagem de altura, tapete do piso, sistema de 
acionamento hidráulico dianteiro por uma alavanca tipo joystick mecânico, sistema de 
acionamento traseiro (retro) por joystick mecânico, caçamba dianteira de 0,96m3 , com sistema 
de basculamento da caçamba dianteira por um único cilindro, caçamba traseira de 0,28m3 , 
pneu dianteiro com medida de 12,5x80x18, pneus traseiros com medida de 19,5x24, 
transmissão powershift com 6 marchas, freios banhados a óleo, tanque de combustível de 155,2 
litros. Tração nas 4 rodas (4x4). Direção Hidráulica. Freio de estacionamento. Medidores da 
temperatura do liquido de arrefecedor, nível de combustível, tacômetro. Indicadores no painel 
de manutenção de manutenção geral. Espelhos retrovisores. Coluna de direção com inclinação. 
Alarme de marcha ré. Contrapeso. Caixa de ferramentas externa. Garantia Total: 01 ano 

Classificação fiscal:  84295900 - Código Finame:  3418859                              

                                

INVESTIMENTO  

Valor Unitário: ................................................................................................... R$  305.000,00 
(Trezentos e cinco mil reais) 

Os preços desta proposta estão calculados considerando o faturamento pela Veneza 
Equipamentos Sul Comercio Ltda  - Curitiba- Pr. 
 
 

OPÇÕES DE PAGAMENTO 

À vista, através de financiamento bancário com taxas e condições especiais via Banco John 
Deere ou banco de sua preferência, conforme condições e taxas vigentes.  
Obs.: Sujeito a análise e aprovação de crédito pelo agente financeiro. 



  
 

 

IMPOSTOS 

 Impostos incluídos no preço conforme legislação em vigor nesta data para equipamentos 
nacionais. 

 Qualquer alteração por partes dos três níveis de governo serão integralmente repassadas 
a V. Sas. 

 ICMS: 12% (PR) 

 Diferença de impostos na barreira, por conta do cliente. 

 IPI/ PIS/ COFINS : 0%. 

 

GARANTIA  

 Os equipamentos John Deere são cobertos por garantia de 12 meses a contar de seu 
faturamento, independente do número de horas trabalhadas, para defeitos de fabricação, e de 
acordo com os termos do Certificado de Garantia entregue junto com o equipamento.  

 Durante o período de garantia, as revisões deverão ser executadas por um distribuidor 
autorizado John Deere conforme previsto no Manual de Operações, sob pena de perda da 
garantia. 

 Não estão incluídas na garantia as peças que apresentarem desgastes condizentes com o 
número de horas trabalhadas do equipamento, itens de  

 manutenção, peças substituídas a título de manutenção preventiva e defeitos oriundos 
de quaisquer acidentes com o equipamento e/ou má operação. 
 

 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 Entrega em Mercedes – PR – Pátio da Prefeitura Municipal. 

 Prazo de entrega, até 60 dias após homologação. 
 

 

ENTREGA TÉCNICA 

Será realizada por um mecânico especializado, qualificado pela John Deere, onde será feita 
apresentação do equipamento, seus dispositivos técnicos, acessórios e comandos. Será 
realizada demonstração das funções do equipamento para sua operação e os itens a serem 
verificados na manutenção diária. 



  
 

 

VALIDADE DA PROPOSTA 

A presente proposta é válida por 60 dias, salvo venda prévia. 

O departamento comercial e técnico da Veneza Equipamentos Sul se coloca a sua inteira 
disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que por ventura venha a surgir. 

 
Atenciosamente, 

 
 
Veneza Equipamentos Sul  
CNPJ: 29.644.666/0001-64 


