
 
 
 

TRANSMISSÃO DE E-MAIL NACIONAL 
  Data: 24/04/2014  

Para: Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ  
At.:Sra. Greyce Elen S. Santos 
LABIFI/DESMA/FEN/UERJ 

E-mail: greyceelen@yahoo.com.br 
Tel nº: (21) 9239-1204 

De: Sr. Renan F. Domingos – Depto. Comercial 
Assunto: Seu contato através do Radar Industrial 
 

N/Cotação 970/2014 
 

Conforme solicitação de V.Sas., oferecemos: 
 

Item 1 
 

Lavadora de Vidraria FlaskScrubber Vantage. 

Catálogo 45400-31. 

Criada para lavar e secar diversos tipos de vidrarias em 

laboratório. Possui cobertura de aço inox e rack inferior 

que acomodam vidrarias de pescoço estreito. 

 

 Design patenteado 

 Rack inferior com 36 pinos longos, 36 clipes para 

vidraria de pescoço estreito, 18 holders para 

vidrarias e 10 pinos pequenos. Feito em aço 304. 

 Bomba de água para trazer a água purificada não pressurizada ou pressurizada para 

dentro do tanque por até seis lavagens. 

 Gerador de vapor que produz vapor quente antes de o ciclo de lavagem 2. 

� Racks superior e inferior em aço inox 304. 

� LCD com botões Display, Executar / Cancelar, botões de rolagem e botões de seleção para 

programar e monitorar ciclos. 

� Bomba para recirculação de 424 L/min. 

� Bomba de dreno para evacuar 26 L/min 

� Isolamento térmico e acústico em alumínio e fibra de vidro. 

� Abastecimento automático de sabão líquido e rinse com bomba peristáltica. 

Av. Senador Queirós, 96 – 5º andar - CEP 01026-000 - SÃO PAULO - SP 
TELEFONE: (011) 3229-8344 - FAX: (011) 3228-5407  
E-MAIL: comercial@alemmar.com.br  
CNPJ: 60.833.092/0001-12  Inscrição Estadual: 102.392.705.115 



� Operação em 58 decibéis. 

� 10 programas de lavagem. 

� 2 programas  definidos pelo usuário. 

� Secagem com ar programada para até 99 min a 38-70ºC. Filtro HEPA. 

� Alarmes no display para: vidro quente, aguarde, água baixa, água alta, excesso, 

detergente, rinse, falha, baixa temperatura. Alarmes sonoros param após um minuto. 

� Janela de visualização de vidro temperado e luz de 25 watts no interior que ilumina quando 

a porta é fechada. 

� Portas, tanque, teto e laterais e braços de lavagem feitos em aço inox 304. 

� Uma peça de aço inoxidável, tela de filtro para drenagem de partículas. 

� Quatro pés niveladores. 

� Encaixe de entrada NPT  3/8 " fêmea para ligação de água quente da torneira. 

� Mangueira de drenagem instalada e abraçadeira. 

� IQ/OQ. 

� Conformidade CE 

� UL 3101-1/61010-1 

� CAN/CSA C22.2 No. 1010-1 

� 208/230 Volts, 50/60 Hz, 12 Amps 

� 81,79 x 69,85 x 91,70 cm 

� 133Kg. 

 

Requisitos: 

 

� Temperatura da água de entrada, mínima 49ºC, recomendada 60ºC. 

� Pressão de água purificada 0 psi. 

� Consumo de água por enchimento 13L. 

� Pressão da água quente na máquina de lavar 20-120 psi. 

� Vazão da torneira 4,7 L/min. 

� Tubo de cobre 3/8 "OD para a ligação na válvula de entrada de água. 

� Tubulação de água purificada 3/8 "ID para permitir no mínimo 3,4 l/min. 

 

 

 Exclusivo Labconco 



 

Preço Unitário: R$ 79.631,99 
 
O preço acima entende-se posto Universidade Estadual do Rio de Janeiro / 
UERJ, inclusive IPI de 0% e ICMS de 8,8%, atualmente em vigor. Qualquer 
alteração da legislação em vigor que implique em mudança das taxas e 
impostos incidentes sobre este produto, por ocasião da emissão da Nota 
Fiscal de venda, alterando o custo do produto, implicará em alteração do 
preço acima cotado. 
 
Acessórios Opcionais para o item 1 
 

• Suporte para tubos de ensaio 10-13 mm. Catálogo 45461-00. 

 

Preço Unitário: R$ 1.529,85 
 

• Suporte para tubos de ensaio 14-20 mm. Catálogo 45462-00. 

 

Preço Unitário: R$ 1.630,65 
 

• Suporte para tubos de ensaio 22-25 mm. Catálogo 45463-00. 

 

Preço Unitário: R$ 1.630,65 
 
O preço acima entende-se posto Universidade Estadual do Rio de Janeiro / 
UERJ, inclusive IPI de 5% e ICMS de 18%, atualmente em vigor. Qualquer 
alteração da legislação em vigor que implique em mudança das taxas e 
impostos incidentes sobre este produto, por ocasião da emissão da Nota 
Fiscal de venda, alterando o custo do produto, implicará em alteração do 
preço acima cotado. 
 
Para os itens acima: 
 
Exportador: Labconco Corporation 
Moeda: Real 
 
 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS VÁLIDAS PARA TODA A PROPOSTA 



 

Garantia: 12 Meses a partir da data da Emissão da Nota Fiscal 
 

Nota:  - Por se tratar de material a ser importado exclusivamente para atendimento deste 
fornecimento,  e portanto, não termos o mesmo em estoque , o preço total estará 
sujeito a atualização, baseado na variação da taxa cambial até a data do pedido e 
pagamento antecipado, tendo sido o(s) preço(s) acima calculado(s) à taxa de R$ 
2,2428/US$  do dia 23/04/2014. 

 
Entrega: Em até 100 dias após o recebimento do seu pedido. 
 

Pagamento:Antecipado, com o seu pedido. 
 

Vide nossas Condições Gerais de Fornecimento em Moeda Corrente Nacional, em anexo. 
 

Validade desta proposta: 15 dias 
 

RFD/apcm 



 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL 
  

Anexo a nossa proposta nº 970/2014 de 24/04/2014 

 
1.  GARANTIA: 
 

1.1.     O(s) equipamento(s) fornecido(s) a V.Sas. é(são) garantido(s) pelo 
fabricante/exportador contra defeitos comprovados de fabricação por um período de 
(vide proposta anexa) a contar da data de emissão da Nota Fiscal de Venda. 

 

1.2.     Não está(ão) cobertos(s) pela garantia: 
 

         a) avarias de qualquer natureza provenientes de transporte. 
 

         b) uso indevido do equipamento. 
 

         c) danos provenientes de montagem ou instalação, executadas por pessoas não 
autorizadas e/ou que não sigam rigorosamente, se for o caso, as instruções 
estipuladas pelo fabricante/exportador e/ou pela nossa firma. 

 

         d) instrumento(s) que sem a nossa autorização tenha(m) sido entregue(s) a 
terceiro(s) para reparos. 

 

         e) componentes eletro-eletrônicos, pilhas, baterias, peças de vidro, eletrodos, 
produtos químicos, etc. 

 

1.3.     A garantia não cobre perdas eventuais, prejuízos e/ou lucros cessantes. 
 

1.4.     Para gozar dos direitos da garantia, o comprador deverá nos fazer uma 
comunicação por escrito imediatamente após a constatação de qualquer defeito ou 
irregularidade. 

 

2.  ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
 

2.1.     Será prestada permanentemente pelo nosso departamento competente ou por 
terceiros, devidamente autorizados por nós ou pelo fabricante/exportador, 
observando-se o seguinte: 

 

         a) enquanto em garantia e enquadrada inteiramente no disposto do item 1, será 
prestada gratuitamente (veja item 2.1.c abaixo), inclusive com substituição de peças. 

 

         b) quando não em garantia, será prestada mediante apresentação prévia de 
orçamento, no qual constará o valor do conserto (peças e mão de obra), diárias, 
despesas de viagem, estadia e locomoção de nosso técnico e forma de pagamento. 



 

         c) durante o período de garantia, para os serviços cobertos pela mesma, não 
será(ão) cobrada(s) a(s) diária(s) de nosso técnico, desde que os serviços sejam 
executados em nossas oficinas. Caso o reparo tenha de ser feito nas instalações do 
comprador ou fora de nossas oficinas, será(ão) cobrada(s) a(s) diária(s) de nosso 
pessoal técnico, bem como as despesas de locomoção, estadia e viagem. 

 

2.2.     Sempre que o(s) aparelho(s) nos deva(m) ser remetido(s) para conserto, mesmo 
que em garantia, as despesas relativas ao seguro e ao frete do(s) mesmo(s) serão 
de responsabilidade do comprador, tanto na remessa como na devolução do(s) 
aparelho(s). 

 

3.  MONTAGEM, SUPERVISÃO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DE 
OPERADORES: 
 

3.1.     Caso o comprador solicite, poderemos mandar nosso(s) técnico(s) fazer a(s) 
instalação(ões) do(s) equipamento(s) e treinamento de seu pessoal. Para a 
execução deste serviço, cobraremos a(s) diária(s) de nosso(s) técnico(s), bem 
como, a(s) sua(s) despesa(s) de viagem, estadia e locomoção. 

 

3.2.     A preparação do local da(s) instalação(ões) do(s) equipamento(s) e a obtenção dos 
materiais de consumo quando necessários, correm por conta do comprador, que 
deverá seguir as indicações do fabricante/exportador e/ou as de nossa firma, sem as 
quais não assumimos nenhuma responsabilidade pelo bom funcionamento do(s) 
equipamento(s). 

 

4.  CÁLCULO DO(S) PREÇO(S) DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
  

4.1.     As diárias mencionadas nos itens 2.1.b, 2.1.c e 3.1, serão aquelas vigentes em 
nossa tabela por ocasião da prestação do(s) serviço(s). 

 

4.2.     As diárias de nosso técnico desde que fora do perímetro urbano de São Paulo - 
Capital, serão cobradas desde a hora de sua partida de São Paulo, até a hora de 
seu retorno a este mesmo local, incluindo-se portanto o tempo gasto na viagem. 


