
 

N° do item do cliente: 
Encomenda datada: 07/12/2021                                                                       Número: ES 8001566012 
Doc. no.: Proposta rápida                                                                                         Item n.°: 100 

Quantidade: 1                                                                                     Data: 07/12/2021 
 

ORÇAMENTO: 

Bomba KSB MEGANORM 200-200-250, em ferro fundido, vedação 
gaxeta, base, luva, protetor, motor elétrico WEG/W22 Premium, 75 
cv, 1750 rpm, 220/760 v, IPW55, 60 Hz. 

 
Valor unitário: R$ 61.300,00 
 

 

Condições comerciais 
ICMS 9,5%: incluso 

IPI: 0% 

Pagto. 28 ddl 
Posto KSB Jundiaí/SP 

Prazo entrega: 75/90 dias 
Validade da proposta: 31/12/2021 

  
Condições Gerais de Vendas e Serviços 
  
O fornecimento, objeto da presente PROPOSTA COMERCIAL, está estritamente vinculado às Condições Gerais 
de Vendas e Serviços registrada no 2º Oficial de Títulos e Documentos da Comarca de Jundiaí/SP sob nº 171.846 
em 05/09/2018. 
Consulte "Condições Gerais de Vendas" em nosso site www.ksb.com.br. 
   
As Partes estão cientes de que o surto mundial da pandemia da Covid-19 poderá acarretar consequências, as 
quais são imprevisíveis no momento da assinatura deste Contrato/Acordo/Pedido de Compra, e que poderão ter 
impactos negativos, direta ou indiretamente, no fornecimento de produtos e/ou serviços, bem como no 
cumprimento dos prazos e/ou cronogramas previamente estabelecidos. 
Portanto, as Partes de comum acordo estabelecem que quaisquer consequências decorrentes de tal pandemia 
continua sendo imprevisíveis e que serão tratadas como evento de Força Maior. 
 No caso de tais consequências ocorrerem durante a execução do Contrato / Acordo / Pedido de Compra de 
modo a afetar a capacidade de cumprimento do Contrato/Acordo/Pedido de Compra pelo 
Fornecedor/Contratado/Vendedor, dentro do prazo e/ou cronograma previamente estabelecido entre as Partes, 
o Fornecedor/Contratado/Vendedor deverá notificar a outra parte de acordo com as disposições referentes a 
eventos de Caso Fortuito e/ou Força Maior, aplicando-se seus efeitos à tais hipóteses. 
 
“Para cancelamento de pedidos de equipamentos ou peças sobressalentes por parte do cliente, serão informados os 
custos proporcionais incorridos a serem pagos até o momento do cancelamento.” 

 

 

KSB Brasil Ltda 
Departamento de Engenharia de Aplicação 
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