Considerações

Utilizando o GOOGLE EARTH você pode verificar que, o que chamamos de NORDESTE, na verdade cobre uma área de
1.200 Km x 1.300 Km.

Na verdade, equipamentos bons conectados à LOGGERS bons, instalados corretamente em TORRES boas, não
deveriam ter visitas recorrentes.
No mínimo um período de 6 meses entre uma e outra inspeção; para uma verificação das LUMINÁRIAS, limpeza dos
Módulos
Solares,
Integridade
dos
Cabos
de
Dados.
Neste momento, é possível fazer uma verificação geral do estado da Torre Metálica, Suporte, Âncoras e estais.
Toda a torre é monitorada pelo cliente ou pela IEM, diariamente.
O desgaste pode ser detectado pelo AMMONIT-OR.
Se algo parar de funcionar será exceção.
Em caso de raios, vandalismo ou roubo, na manhã do mesmo dia, avisaremos o cliente e sairemos para substituição.
Mesmo que se queira morar permanentemente no NORDESTE, as torres dos diversos projetos do cliente estarão em
outras regiões.
Já tivemos a experiência local. Já abrimos, mas já fechamos uma filial em FORTALEZA.
Porém, quando os técnicos estavam prontos com um serviço no LOCAL “A” eram chamados para fazer um serviço a
700 Km de distância por rodovia em “B”.
Nunca estavam onde deveriam estar, pagando hotel da mesma forma, e ainda todos os custos da FILIAL.
Além disso, não podiam ficar passeando com todos os materiais na caçamba da camionete,
devido ao risco de roubo e notas fiscais de transporte de materiais, cruzando estados diferentes na ida e na volta.
Tínhamos que remeter os instrumentos daqui para o aeroporto mais próximo da fazenda.
A RETIRADA dos instrumentos vendidos para o cliente, só pode ser feita por pessoal da própria empresa. Isto gera uma
confusão danada e retarda todo o trabalho de substituição.
O tempo de deslocamento, praticamente é o mesmo: por Terra ou Ar + Terra --> partindo de Porto Alegre. Os
materiais de substituição sairão com destino certo e com seguro porta IEM até a porta Sede da Fazenda.

A qualidade do nosso serviço e o conhecimento específico dos nossos técnicos exclusivamente em LOGGERS
AMMONIT, que estão conosco a muito tempo e conhecem os instrumentos que utilizamos a mais de 20 anos, não
deixa margem à erros grosseiros ou minúsculos, imperceptíveis aos administradores do Projeto no ESCRITÓRIO.

Não existe a menor chance de uma visita nossa ter que ser repetida. Não temos RETRABALHO.
Se a torre nos der condições de escalada: estais retesados, nenhuma ferrugem, âncoras esticadores e anti-torção tudo
ok.

O serviço será feito!
Muitas empresas optaram em trocar a IEM por colegas mais baratos, que queriam abraçar o mundo, ganhar na
quantidade.
Resultado, por absoluta falta de estrutura, contratavam pessoas sem conhecimento, sem treinamento e sem prática.
Sem o mínimo de responsabilidade técnica, ética duvidosa por esconderem os erros cometidos.
Muitas campanhas tiveram que ser abandonadas.
Birutas com suas direções NORTE com azimutes magnéticos errados, por só saberem usar bússolas. E por aí vai.
Hoje estamos com a mesma quantidade de colaboradores que tínhamos em 1994, quando começamos a medir vento.
Não temos políticas de desconto por quantidade, honramos o que prometemos e cobramos o que foi contratado.
E o mais importante: FAZEMOS tudo isso abertamente, sem esconder o pulo do gato. Se quiserem nos acompanhar
ou designar um técnico para nos acompanhar, teremos o maior prazer em dividir o nosso conhecimento.

http://www.iem.com.br/declaracao-fiscal.php

Declaração de Regularidade Fiscal
Os valores DECLARADOS nas Guias das Importações: DIs e CIs dos produtos são
os VERDADEIROS.





Não alteramos ou adulteramos os valores nas notas fiscais das importações para
pagar menos impostos.
Não trazemos mercadorias dentro de malas, ou praticamos descaminho para poder
vender mais BARATO!
Nunca tivemos mercadorias apreendidas por declarações falsas, nem perdimento
por qualquer motivo na Receita Federal.
A qualquer momento poderemos fornecer a Declaração de Importação dos
produtos vendidos, com os números de série.

Desde 1994 a IEM fornece torres da EML Engenharia de Eletromontagens e instala
DATALOGGERS AMMONIT com instrumentos com certificado de importação
legal e nunca houve alguma irregularidade.

