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PROPOSTA
QUINTA DO LEME
Exmos. Senhores.
A Aquimadeira representa algumas das mais importantes empresas fabricantes
de equipamentos para hotelaria e similiares, nacionais e estrangeiras.
A credibilidade de que hoje desfrutamos junto dos n/clientes, é o resultado da seriedade e
do profissionalismo com que tratamos os negócios, bem como da experiência adquirida ao
longo dos 30 anos de actividade, cimentada por uma escolha criteriosa dos nossos
colaboradores e pela sua formação técnica sempre actualizada
Aliada à qualidade dos equipamentos que comercializamos, temos uma equipa especializada
com disponibilidade para prestar assistência técnica 24 horas por dia, todos os dias do ano.
Dispomos igualmente de uma gama de soluções em contratos de manutenção adaptaveis
as vossas necessidades.
Nessa perspectiva e suportados na qualidade dos nossos equipamentos, apresentamos a V.
Exas. a proposta solicitada. Certos de que ela terá a V/melhor apreciação, manifestamos a
nossa completa disponibilidade para eventuais esclarecimentos e/ou consultas, colocando à
vossa disposição a nossa melhor colaboração para a prestação de um serviço que
corresponda às Vossas expectativas.
De V. Exas.
Atentamente
AQUIMADEIRA
Departamento Comercial
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Pos. 01

Qt.

P.Unit.

1

5 551,00

Total

5 551,00

Total

5 120,70

Nome/Cód: KIECMD-0000
PAINEL CAMARA CONGELADOS MATRIX 105
Marca:
Modelo:

AQM
Matrix
- Dimensão interior: 2000 X 2000 X 2430MM
- Cubiçagem de 9,72 m3
- Com porta pivoltante 800x1900 mm
- Painel 105mm
- Solo SSW (85mm), revestimento interior em resina fenólica
- Com acessorios/perfil sanitario e montagem

Pos. 01a

Qt.

P.Unit.

1

5 120,70

Nome/Cód: DV010
GRUPO DE FRIO INSONORIZADO SBIZ 200

Potência Nominal - 2HP
-Temperatura da camara: -18º C
- C/ Evaporador Cúbico
- Quadro Eléctrico MCM050150
- Olho de Boi + Lampada + Microswitch
(até 10 metros de distância da câmara)

34,39

ECO TAXA - ECO REEE

Pos. 02

Qt.

P.Unit.

1

5 327,10

Total

5 327,10

Nome/Cód: KIECMD-0001
PAINEL CAMARA REFRIGERADOS MATRIX 105
Marca:
Modelo:

AQM
Matrix
- Dimensão interior: 2000 X 2000 X 2430MM
- Cubiçagem de 9,72 m3
- Com porta pivotante 800x1900 mm
- Painel 105mm
- Solo SSW (85mm), revestimento interior em resina fenólica

IMP075-5Proposta

1/

4

Software PHC - w/UR-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20190205)-Este documento não serve de fatura

IMP075/5

- Com acessórios/perfil sanitário e montagem

Pos. 02a

Qt.

P.Unit.

1

4 368,90

Total

4 368,90

Nome/Cód: DV010
GRUPO DE FRIO INSONORIZADO SNIZ 120

C/Evap. Duplo Fluxo
Potência Nominal - 1,2 HP
Temperatura Ambiente: +35ºC
Temperatura Câmara 0ºC
Quadro Electrico MCM050150
- Olho de Boi + Lampada + Microswitch
(até 10 metros de distância da câmara)

34,39

ECO TAXA - ECO REEE

Pos. 03

Qt.

P.Unit.

1

2 475,30

Total

2 475,30

Total

1 024,35

Nome/Cód: SAMDBS-0106
DESCASCADOR BATATAS PI-20 1000660
Marca:
Sammic
Modelo:
PI-20
Dimensões:
433x635x735 mm
Tensão/Voltagem:230-400/50/3N - 370
- Construída em aço inox, com prato e cilindro desmontáveis
-Discos abrasivos de silicio de substituição fácil e rápida
- Produção hora: 400 Kg / 480 Kg
- Capacidade de carga por ciclo: 20 Kg
- Temporizador (min-max): 0 ' - 6 '
- Sem suporte
- Trifásica

Pos. 03a

Qt.

P.Unit.

1

1 024,35

Nome/Cód: SAMDBS-0021
SUPORTE C/ FILTRO INOX PI10/20 2009250+ 2009223
Marca:
Modelo:

Sammic
.
- Suporte em inox
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- Filtro com dispositivo anti-espuma.

Pos. 04

Qt.

P.Unit.

1

1 350,00

Total

1 350,00

Nome/Cód: FMOAFS-0516
APANHA-FUMOS CENTRAL HC - 2500 X 2200 X 750 mm (909509)
Marca:
Modelo:
Dimensões:

AQM
HC
2500 X 2200 m
- Totalmente construído em aço inox
- Sem sistema de exaustão incluído
- Oito filtros 500x500 (nao incluidos)
- Com calha perimetral para recolha de condensados dotada de
válvula de descarga
- Não Inclui iluminação resistente a altas temperaturas
(HT-80), nem sistema automatico de extinsão de incendios

Pos. 04

Qt.

P.Unit.

8

53,00

Total

424,00

5 583,00

Total

5 583,00

Nome/Cód: FMOAFS-0102
FILTRO INOX 500x500
Marca:
Modelo:
Dimensões:

AQM
HP
500 X 500 X 50 mm
- Totalmente construído em aço inox

Pos. 05

Qt.

P.Unit.

1

Nome/Cód: OUTACS-0070
SISTEMA DE VENTILAÇÃO - Cozinha
Marca:
Modelo:

AQM
.
Extracção Hotted de Confecção
Ventilador de Extração do tipo centrifugo com pás recuadas,
acoplamento direto, montagem no Exterior, 400º C/ 2h da
marca: Sodeca, modelo
CVT 400-4M incluindo acessórios de ligação e fixação. caudal
de 4000 m3/h e P.e.d. de 400 Pa
Variador de Frequència 1,5KW
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Caixa para comando e sinalização do funcionamento do
ventiladores em simultâneo dos ventiladores
Condutas em chapa galvanizada, incluindo acessórios de
ligação e fixação (35m2)
Tubo spiro em Chapa galvanizada,, incluindo acessórios de
ligação e fixação
Ø 250 mm (3m)
Ø 300 mm (3m)
Ligação elétrica do ventilador: FVV 4x2,5 mm (20m)

2,19

ECO TAXA - ECO REEE
Software PHC - w/UR-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20190205)-Este documento não serve de fatura

Soma:
IVA
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4/

4

31 295,32

%:

6 884,97

Valor Total Euros:

38 180,29

IMP075/5

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

GARANTIA
Garantimos os nossos equipamentos por 12
12 meses, contra qualquer defeito de fabrico,
excluindo as partes eléctricas, vidros e plásticos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Todos os equipamentos fornecidos beneficiam de assistência técnica prestada por técnicos
especializados de uma empresa do grupo AQUIMADEIRA que mantém um stock de
consumíveis e acessórios capaz de responder com a rapidez necessária a qualquer solicitação.

IVA e ECCO Taxas
IVA
Todos os artigos são passivos de IVA.
Ao total liquido desta proposta deverá ser adicionado o IVA à Taxa Legal em vigor.

Ecoreee
Todos os artigos elétricos passivos da Taxa de Ecovalor.

PRAZO DE ENTREGA
Por definir

VALIDADE DA PROPOSTA
30 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
No acto de adjudicação do contrato o cliente fica obrigado ao pagamento de 50 por cento do
valor do mesmo.
Restantes 50 % contra entrega

.
.
.
.

OUTRAS OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES
Todos os trabalhos de construção civil necessários para a montagem dos
dos equipamentos serão por conta do dono da obra.
Todas as ligações necessárias ao bom funcionamento do equipamento (conforme mapa de
ligações fornecido pela Aquimadeira) serão por conta do dono da obra.
O desenho que eventualmente acompanhe esta proposta é propriedade intelectual da
AQUIMADEIRA, não podendo ser utilizado para projectos comunicados a terceiros,
reproduzidos ou executados sem a sua expressa autorização sob pena de procedimento
judicial.
A marca dos equipamentos prevista na presente proposta e posterior contrato pode ser
alterada, mantendo-se as suas características funcionais.
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RESERVA DE PROPRIEDADE
Do contrato de promessa e venda a prestações com reserva de propriedade
1.º - A AQUIMADEIRA é dona legítima possuidora do(s) objecto(s) referido(s) e dele(s) faz
entrega, em perfeito estado de funcionamento, à entidade no mesmo indicada como fiel
depositário do(s) mesmo(s) objecto(s).
2.º - A firma compradora terá direito a usar o material indicado, mas somente enquanto cumprir
o contrato, no seu estabelecimento obrigando-se a mantê-lo em perfeito estado de
conservação e funcionamento e a não transferi-lo do local onde foi instalado sem prévia
autorização dada por escrito pela AQUIMADEIRA a qual poderá, sem quaisquer restrições
fiscalizá-los podendo para o efeito transferi-lo para as suas instalações quando julgar
necessário, entrega que igualmente será feita sempre que a AQUIMADEIRA a reclame por
escrito para salvaguarda dos seus legítimos direitos.
3.º - A Aquimadeira, como exclusiva prorietária do(s) objecto(s) referido(s), continua na posse
do(s) mesmo(s) tendo a compradora apenas o seu uso a título precário até ao integral
pagamento do preço, só então se transferindo para si a propriedade e posse do(s)
respectivo(s) objecto(s), tornando-se desta forma a venda firme.
4.º - Enquanto não proceder ao integral pagamento do(s) mesmo(s) objecto(s) a compradora
obriga-se a não vender, não alienar ou onerar por qualquer forma o material, objecto deste
contrato e bem assim a não ceder o uso do mesmo, obrigando-se em case de arresto,
penhora ou do qualquer apreensão judicial, a exibir o presente documento e fazer constar
em auto que o mesmo está em pleno vigor.
5.º - A perda ou deterioração das coisas vendidas, ainda que por caso fortuito ou de força maior,
é sempre de conta do comprador. Este tem, em qualquer caso, de indemnizar a
AQUIMADEIRA por todos os prejuízos que lhe cause o não cumprimento defeituoso do
contrato pelo comprador.
6.º - A falta de cumprimento de todo ou parte do estipulado neste contrato pelo comprador implica
a imediata restituição do(s) objecto(s) que detém a título precário, e o pagamento à
AQUIMADEIRA da indemnização por perdas e danos causados e bem assim da
desvalorização do(s) objecto(s) de acordo com a fórmula seguinte.
Até 3 meses de uso 50%
Até 12 meses de uso 70%
Até 24 meses de uso 90%
7.º - A falta do cumprimento do contrato por parte do comprador implica sempre a perda do
direito às importâncias pagas até esse momento, considerando-se tais importâncias como
por parte do pagamento da indemnização que for devida.
8.º - É escolhido como foro competente para recurso a juízo baseado neste contrato, o da
Comarca do Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro.
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CONDIÇÕES DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS
Garantimos os nossos equipamentos, nas seguintes condições:
1.º - A AQUIMADEIRA obriga-se a substituir ou a reparar as peças que se notem defeituosas por
uso normal do equipamento vendido, desde que devidamente comprovado pelos nossos
serviços.
2.º - São por conta da AQUIMADEIRA as prestações de serviço que tiverem lugar (dentro do
escrito para salvaguarda dos seus legítimos direitos.
3.º - Em nenhum caso serão da conta da AQUIMADEIRA durante a garantia a despesa de
deslocação dos nossos técnicos, bem como o transporte e seu regresso de qualquer
material às nossas instalações para eventual reparação. Estas despesas correrão por conta
do cliente (excepto nos primeiros 90 dias que serão por conta da AQUIMADEIRA).
4.º - A garantia não abrange defeitos devidos a maus tratos, deficiências de manipulação, danos
provocados pelo uso, ou devidos a falta de cuidado de manutenção, (tais como falta de
limpeza, lubrificação, lavagem, etc.), que venham a provocar corrosão e mau funcionamento
e ainda a incorrecta ligação a rede eléctrica de alimentação.
5.º - A garantia não abrange aparelhagem eléctrica de qualquer espécie, tais como: botões de
comando, comutadores, contactores, electro-válvulas, interruptores, termostatos, relais,
motores e qualquer aparelhagem elétrica.
6.º - Os componentes que utilizam materiais quebráveis, como o vidro ou plástico ou sujeitos a
desgaste como correias, juntas, telas, rolos, tinta e consumíveis não estão sujeitos à
presente garantia.
7.º - As máquinas consideráveis portáteis, tais como: Torradeiras, máquinas de sumos,
grelhadores, registadoras, placas, balanças, serra-ossos, cortadoras moinhos, etc., serão por
conta do cliente. A sua entrega bem como o seu levantamento, nos nossos serviços técnicos
será efetuada após reparação.
8.º - A garantia cessa sempre que se verifique alguma das seguintes condições:
- O equipamento seja montado, desmontado ou reparado por pessoas estranhas aos serviços
técnicos da AQUIMADEIRA.
- Quando o equipamento for utilizado para fins diferentes daquele a que se destina.
- Quando sujeito a esforços excessivos.
- Por falta de cumprimento por parte do cliente, do contrato que sub-paga o fornecimento.
9.º - A AQUIMADEIRA declina toda e qualquer responsabilidade por danos ou custos provocados
pelos equipamentos, por si comercializados.
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