
TABELA DE PREÇOS
20222

Fábrica especializada em artigos personalizados por modelo e medida,
material de escritório, arquivadores, catálogos, bolsas, separadores,
pastas para congressos, brindes e plásticos.

Representante oficial das ferragens Ring Alliance



 

Condições gerais de venda: 
1) Preçário - os preços indicados são sem IVA. 
2) Encomenda mínima: 20,00€+IVA. 
3) Embalagens - as quantidades por embalagem deverão ser sempre respeitadas. 
4) Encomendas - para formalização de encomenda poderá utilizar um dos canais disponíveis: 
Fax: +351.218.150.930; 
Email: geral@manufacturasroma.pt ou directamente nas nossas instalações: Rua do Mirante, 20-
22, 1100-356 LISBOA 
(Localização e ponto de referência - perto da Estação de Santa Apolónia, junto ao Panteão Nacional 
e às Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE), vulgo Casão Militar). 
5) Clientes Novos - Caso opte por utilizar os n/ serviços de expedição, informamos que a 
encomenda ficará isenta de comparticipação nos portes desde que o valor sujeito a Iva (valor de 
mercadoria) seja igual ou superior a 220,00 Euros. 
Para encomendas inferiores a 220,00€ (sem IVA), para Portugal Continental, pagamento por 
transferência bancária antecipada, envio de cheque antecipado ou vale de correio antecipado, a 
comparticipação nos portes é de 12,50 Euros + IVA, para envios à Cobrança a comparticipação no 
transporte é de 16,50 Euros + IVA.  
Nos Arquipélagos dos Açores e da Madeira a entrega é feita por CTT (valor indicado por nós, ou 
entregue no armazém do transitário do cliente com comparticipação no transporte de 12 Euros + 
IVA, independentemente do valor). 
Para abertura de ficha de cliente é necessário enviar com a 1ª encomenda: 
- Nome ou entidade 
- NIF 
- Endereço de facturação 
- Endereço de Entrega da Encomenda 
- Actividade da Empresa 
- Contactos telefónicos, fax e email 
- Horário de entrega da mercadoria 
- Contacto telefónico do responsável pela recepção da mercadoria. 
6) Confirmação de Encomenda - após recepção da encomenda será enviado uma confirmação no 
prazo de 1 dia útil, havendo reserva de mercadoria por um período de 2 dias úteis (para mercadoria 
em stock). 
7) Modo de Pagamento - após a nossa confirmação de encomenda enviada, o cliente terá depois 
48 horas para proceder ao pagamento por transferência bancária para um dos seguintes NIB: 
Santander - 0018.0000 004 586 48001 23 
BPI - NIB:0010 0000 7189 6210 0013 4 * IBAN:PT50 0010 0000 7189 6210 0013 4 * BIC/SWIFT: 
BBPIPTPL 
Millennium BCP - 0033.0000 000 051 74272 05 
Colocar na descrição o número de cliente e documento, e enviar comprovativo para mail 
geral@manufacturasroma.pt ou fax +351.218.150.930. 
8) Entrega - após efectivação da transferência bancária na nossa conta, a entrega será efectuada 
até 4 dias úteis (para mercadoria em stock). 
9) Preços e quantidades por embalagem – Os preços e quantidades por embalagem desta listagem 
podem ser alterados sem aviso prévio. 
10) Esclarecimentos - Em caso de dúvida, nomeadamente sobre o valor a transferir, remeta-nos a 

vossa encomenda e dados para abertura de ficha, para que possamos efectuar um documento 

pró-forma da v/requisição. 



***************************************************************************** 

1. Isenção da comparticipação no transporte e cobrança para encomendas superiores a 220€, 
valor depois dos descontos e sem IVA incluído. 

2. A comparticipação no transporte é de 12,50€ + IVA, sempre que o Valor de Referência(a) não 
exceda os 220€. 

3. Os clientes cujas encomendas não excedam os 220€ de Valor de Referência(a) e sigam à 
cobrança, estão sujeitos a uma comparticipação no transporte com cobrança de 16,50€ + 
IVA. 

4. As isenções e comparticipações anteriores, respeitam a uma tentativa de entrega 
concretizada pela nossa transportadora. 
As segundas entregas(b), tentativas de entrega seguintes, não realizadas ou recusadas pelo 
cliente/destinatário por motivo não imputável à transportadora, acarretam custos extra, 
que serão analisados e debitados ao Cliente/destinatário do envio, caso o motivo lhe seja 
imputável.  

5. Sempre que existam irregularidades na carga recebida, o cliente/destinatário deverá 
assinalar as mesmas no campo observações da carta de porte do transportador(c), condição 
necessária para que possa ser acionado o “seguro da carga”. Adicionalmente e sempre que 
possível, efetuar registo fotográfico da carga danificada(d), quantificar os danos e reportar à 
empresa Martins D’Almeida & Rodrigues LDA, para que se inicie o processo junto da 
seguradora e a reposição do material com a maior brevidade. 

6. O Material estragado ou danificado (Salvado), deverá ser reservado e acondicionado, pelo 

cliente/destinatário para ser recolhido pela nossa transportadora. 

Não serão aceites reclamações de irregularidades de carga, não reportadas 

antecipadamente na carta de porte do transportador. Nessa medida, não poderemos 

assumir qualquer responsabilidade. 

 

(a) Valor de Referência, valor da mercadoria depois dos descontos e sem IVA incluído. 

(b) Motivos de segunda entrega: Recusa do cliente, falta de cheque ou assinatura, no caso 

encomendas à cobrança, instalações ocasionalmente encerradas em período de 

funcionamento, entre outros.  

(c) Irregularidades da carga: “Falta um Volume Caixa ou Palete”, “Caixa 

danificada/amachucada”, “Caixa com marca de derrame de líquidos”, “Caixa aberta”, 

“Caixa com marca de queda”, etc.  

(d) Material estragado ou danificado: é imprescindível que os nossos clientes/destinatários 

confirmem a encomenda no ato da receção, verifiquem o conteúdo das 

Caixa(s)/Embalagem(s), e identifiquem o número de artigos danificados ou extraviados, 

nomeadamente quando existam irregularidades na carga.  

Em virtude das novas taxas imputadas pela nossa transportadora, todas as encomendas com 

entrega nos transitários acrescem adicionalmente o valor de 12€ + IVA por expedição, 

independentemente do valor de referência da encomenda. 

 








    



 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


  

    

    

    

 


  










    



 

    

    

    

    

 


  

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


  










    



 
 



  

 


  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


  

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

 


  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


  

 


  

 


  

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


  

    










    



 

    

    

 


  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    










    



 

    

    

    

 


  




