OMS BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1756
Jardim Murayama III
Mogi Mirim / SP - Brasil
CEP: 13806-520
Telefone: +55 (19)3862.2737 - (19)3805.4270
E-mail: comercial@omsbr.com.br
Website: www.omsbr.com.br

Mogi Mirim, de de 2018.
Cliente:
Endereço: Bairro:
Cidade:
A/C: Sr.
Telefone:
E-mail:
Proposta nº /2018 referente à Arqueadeira Pneumática mod. OMS 12

Marca da Ferramenta
Modelo
Origem
Tipo de Ferramenta
Tipo de Fita
Características da Fita
Largura da Fita
Espessura da Fita
Resistência quebra da fita
Tipo de Selo
Tipo de Fechamento
Tensão máxima da fita “torque”
Velocidade de tensionamento
Pressão de ar
Peso

: OMS
: OMS 12
: Itália
: Pneumática
: Plástica
: PET, lisa ou recartilhada
: 16 - 19 mm
: 1,00 - 1,40 mm
: 80% (variável em função ao tipo de fita)
: Não requer selos metálicos ou afins
: Solda por fricção
: 6.000 N
: 6 mt/min
: 4.5 - 7 bar
: 5,1 kg

Imprescindível o uso de um filtro de ar comprimido com lubrificação
Condições de Fornecimento
Preço mod. OMS 12

: R$ 14.000,00

Prazo de entrega
Local de entrega
Pagamento

: 30 – 40 dias após confirmação de pedido
: FOB – Mogi Mirim/SP
: 30 dias após faturamento

Impostos

: ICMS 18% incluso (Base de Calculo reduzida a 51,11%)
: IPI reduzido a 0%

Documentação

: Manual de uso e manutenção (arquivo PDF por e-mail)

Acessório opcional
Balancim

: R$ 850,00

Validade do orçamento

: 30 dias

Anexo Condições Gerais de Fornecimento
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Garantia
OMS fornece garantia para defeitos e falhas dos equipamentos, por um período de doze meses, a partir da data de compra
em nota fiscal.
As medidas e características das máquinas são consideradas aproximadas e não são obrigatórias, exceto nas medidas e
características em que estão expressamente indicados no contrato.
OMS fará reparação gratuita e substituirá as peças que dentro do período de garantia, apresentam defeitos de fabricação e
mão de obra.
Defeitos não claramente atribuíveis ao material ou de fabricação serão primeiro examinados e se o pedido não se justifica,
todos os custos de reparação e ou substituição de peças serão cobrados do Comprador.
A Garantia é nula caso o equipamento seja reparado por terceiros ou pelo próprio comprador não autorizado ou não ser
empregado equipamentos ou peças original recomendada ou aprovada pela OMS, mudança física do equipamento do local
original, ou mesmo se houver a remoção ou alteração do número de série.
No caso de equipamentos que utilizam cabeçotes de arqueação (todos modelos), a garantia de peças que apresentam
defeito de fabricação será considerada de até 400.000 arqueações ou um ano ao que anteceder primeiro, após a entrega e
instalação do equipamento.
No caso de equipamentos manuais de arqueação (todos modelos), a garantia de peças que apresentam defeito de
fabricação será considerada de até 30.000 arqueações ou um ano ao que anteceder primeiro, após a entrega do
equipamento.
A garantia não se aplica no que diz respeito aos danos relacionados com negligência, manipulação durante a utilização ou
transporte, aqueles causados pelo uso indevido não conforme as advertências do manual de instruções, ou pelo menos não
causado pela operação normal a utilização da máquina, e sinistro de qualquer natureza.
No caso da garantia não se aplicar, todas as despesas de viagens serão por conta do comprador.
O comprador isenta a OMS de toda e qualquer responsabilidade por danos a pessoas e propriedade de defeitos ou mau
uso dos bens a serem fornecidos.
OMS BRASIL Maquinas e Equipamentos Ltda
Depto Comercial
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