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Orçamento AFJ Máquinas 

Proposta Nº 020/2019  

Cliente: “Doces Carijós”   

São Paulo 25 de Junho de 2019 

  
                           

Máquina para descascar coco 
Modelo: MDC1 

 

* 

A AFJ Maquinas oferece soluções para descascar coco.  
 

A Maquina MDC1 foi desenvolvida para facilitar o processo individual de descascamento de coco seco, tendo como 

principal facilitador seus discos dentados feitos em aços especial assim como o pino, ambos materiais são submetidos a 

processo de têmpera.  

*As cores da máquina podem variar de acordo com o nosso estoque.  
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Ficha técnica 
 

 

 

• Inversor de frequência (controle de velocidade); 

• Motor Weg ou Hercules 1cv; 

• 2 (dois) Discos dentados em aço especial e cortados a Laser;  

• 1 (um) Pino em aço inox submetido a têmpera; 

• Pés vibra stop; 

• Regulagem de altura e aproximação do Pino por meio de parafusos;  

• Todos parafusos em Aço Inox; 

• Estrutura em aço carbono coberta por pintura eletrostática; 

• Botão de emergência;  

• 220 volts / monofásico;  

• Peso 50 Kg. 
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 Valores Destacados 
 

Equipamento Modelo Quantidade Valor 

Maquina para descascar coco MDC1 1  R$ 9.000,00 

Total:   
 

 R$ 9.000,00  

 

 Condições de Pagamento 
 

Tipo Forma  

Entrada/Transferência Bancária R$ 500,00 em conta jurídica; 
Banco Itaú 
Agência 8114 
Conta corrente 14440 – 8 
Andre Ferreira Janusz 
CNPJ 20 797 812 0001 - 17  
 

Parcelamento via cartão de crédito do restante do 
valor  

Em até 12 vezes assim que o equipamento estiver pronto; 

 

 Condições de entrega 
 

Prazo de entrega Frete Instalação Validade da Proposta 

40 dias*. Por conta do Comprador. Por conta do comprador. 7 dias úteis. 

 

*Podendo ser antecipada a data de entrega. 

 

 

 

 

 



. 
 

4 
 

Orçamento AFJ Máquinas 

Proposta Nº 020/2019  

Cliente: “Doces Carijós”   

São Paulo 25 de Junho de 2019 

  
 

 Garantia 
 

A garantia dos nossos equipamentos é correspondente a 12 meses a partir da emissão do cupom fiscal. Exceto pelas 

ocorrências descritas abaixo: 

Tipo de Ocorrência Coberto pela garantia 

Nossa garantia consiste na substituição das peças e/ou serviços que apresentarem defeitos, 
ficando por conta do cliente as despesas de transporte, estadia e alimentação de nossos 
técnicos, ou as despesas de transporte dos equipamentos e/ou peças até nossa fábrica. 

Sim 

Nossa garantia cobre todos os componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos por defeitos de 
fabricação. No entanto, a garantia não cobre peças de desgaste natural pelo uso. 

Sim 

Os equipamentos em questão somente serão cobertos pela garantia caso a posta em marcha 
dos equipamentos seja efetuada por um de nossos técnicos. 

Sim 

Produtos com defeitos decorrentes de utilização imprópria, má conservação e modificações 
efetuadas por terceiros sem nosso prévio conhecimento e anuência. 

Não 

A garantia não cobre perdas, danos ou lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de 
utilização dos equipamentos no período de execução dos serviços de reparo. 

Não 

 

 Política de Manutenção 
 
O deslocamento dos técnicos até a fábrica do cliente, execução dos serviços e consequente retorno à AFJ Máquinas 
deverá ser feito preferencialmente no horário comercial. 
Viagens e execução dos serviços fora do horário comercial sem autorização formal da AFJ Máquinas incorrerá na 
cobrança de hora extra-adicional ao custo de R$ 60,00/hora (de segunda a sábado), e R$ 70,00/hora (para domingos e 
feriados). 
No caso de deslocamento dos técnicos com veículos da AFJ Máquinas será considerado custo de R$ 1,00/km rodado já 
incluso taxa de seguro para veículo e condutor. 
Os serviços serão cobrados mediante emissão de nota fiscal de serviço e com prazo de pagamento de até 28 dias após a 
execução. 
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 Visitas Extraordinárias e treinamentos 
 

Visitas extraordinárias para ajustes nos equipamentos e treinamento de operadores no período de 30 dias a contar da 

data de entrega dos serviços não incorrerão em custos para o cliente, correndo por conta deste somente as despesas de 

locomoção (aéreo e/ou terrestre), estadia e alimentação de nossos técnicos.  

 

André Ferreira Janusz 
Diretor de Projetos 

 (11) 3456-2814 

(11) 9 4872-9759 

 
projetos@afjmaquinas.com.br 

www.afjmaquinas.com.br 

www.facebook.com/afjmaquinas 

www.instagram.com/afjmaquinas/?hl=pt-br 
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