
 
 

 
 

TRANSMISSÃO DE E-MAIL NACIONAL 
  Data: 05/01/2015  

Para: Olvebra Industrial S/A  
At.:Sr. Flávio Gomes 
CQ 

E-mail: flaviogomes@olvebra.com.br 
Tel nº: (51) 3499-9085 

De: Sr. Renan F. Domingos – Depto. Comercial 
Assunto: Radar Insdustrial em 19/12/2014 

 

N/Cotação 3/2015 
 

Conforme solicitação de V.Sas., oferecemos: 
 

Item 1 
Balança de precisão, ADVENTURER ARC120. A mais avançada 
balança eletrônica de baixo custo disponível no mercado 
internacional. A análise de custo x benefício da balança 
ADVENTURER é sensacional. Oferece vantagens significativas a um 
custo reduzido. Operação simples por um teclado de 3 botões que 
permitem a "navegação" através do menu, sendo dois botões 
grandes para tara, um à direita e outro à esquerda permitindo maior 
agilidade ao operador, e mais uma quarta tecla individualizada para 
impressão, permitindo assim uma fácil utilização deste recurso. Com 

indicação de estabilidade e de erro. Proteção contra correntes de ar e respingos, painel frontal 
selado. Opção de reinicialização, de fábrica. Base de metal com acabamento em epóxi altamente 
resistente a corrosão. Sistema ergonômico de nivelamento por nível de bolha e pés niveladores. 
Capacidade de pesagem por baixo da balança para medições de densidade/gravidade específica. 
Permite leitura em 17 diferentes escalas de pesagem e contagem de peças. Selo de inspeção 
inicial para comercialização do INMETRO e manual de operação em português/inglês.  
 
Especificações Técnicas: 

Modelo ARC120 
Capacidade 3.100 g 

Leitura 0,01g 

Unidades de pesagem g, kg, mg, ct, N, lb, oz, ozt, gn, dwt, mommes, 
mesghals, taels (3), ticals 

Repetibilidade (desvio padrão)  0,01 g 

Linearidade ± 0,02g 

Tara Substrativa total 

Tempo de estabilização 3 segundos 
Temperatura de operação 10º a 30ºC 

Diâmetro prato de pesagem (Ø) 180 mm 

Mostrador LCD com 3 cm de altura e sete caracteres 
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alfanuméricos 

Interface (conexão a computador ou 
impressora) 

RS232 

Transformador externo Bivolt – 50/60 Hz 
Dimensões (L x A x P) 21,7 x 11 x 34,3 cm 

Peso 3,9 kg 

Marca Ohaus/USA. Maiores detalhes técnicos conforme catálogo 
Link Catálogo: http://www.alemmar.com.br/catalogos/Ohaus/Adventurer/Adventurer.pdf 
 
 

Preço Unitário: R$ 2.262,00 
Entrega: Em até 15dias após o recebimento do seu pedido. 
 

Item 2 
 
Balança precisão Adventurer Pro, catálogo AV 4101P . Possui 
software Smart Text que orienta o usuário no uso da balança, em suas 
aplicações e em sua configuração. Desenhada para ter estabilidade 
em qualquer superfície. Possui interface RS232, que permite a 
conexão com múltiplos periféricos.  
 
 
 

Especificações: 
 
Capacidade:    4100 g x 0,1 g 
Sensibilidade:             0,1 g 
Repetibilidade:     0,1 g 
Linearidade:    +/- 0,2 g 
Unidades de Pesagem:  miligramas, gramas, quilogramas, ct, N, libras, onça, onça troy, 

GN, dwt, mommes, quilates, mesghal, taels (3) , tical , unidade 
definida pelo usuário. 

Funções:     Pesagem, pesagem de animais/dinâmico, contador de partes 
com re-ajuste automático de amostra, porcentagem, cheque de 
peso, totalização de resultado obtido. Nível de estabilidade 
selecionável em 3 níveis 

Faixa de tara:   Total por subtração 
Temperatura de operação:    10º a  30ºC 
Painel:      Iluminado (LCD), com 2 linhas alfanuméricas 
Tempo de estabilização:   2 segundos 
Peso líquido :    3,5 Kg 
Peso Bruto:      6,3 Kg 
 
Modelo AV 4101P. Acompanha selo de inspeção inicial para comercialização do INMETRO e 
manual de operação em inglês/ espanhol/ francês. Marca Ohaus/USA. Maiores detalhes conforme 
catálogo. 



Link catálogo: http://www.alemmar.com.br/catalogos/Ohaus/Adventurer Pro/Adventurer Pro 
(En).pdf   
 

Preço Unitário: R$ 2.401,00 
Entrega: Em até 15dias após o recebimento do seu pedido. 
 

Item 3 
 

Balança analítica Adventurer Pro, catálogo AV 2101P . Possui 
software Smart Text que orienta o usuário no uso da balança, em 
suas aplicações e em sua configuração. Desenhada para ter 
estabilidade em qualquer superfície. Possui interface RS232, que 
permite a conexão com múltiplos periféricos.  
 
 
 
Especificações: 

 
Capacidade:    2100 g x 0,1 g 
Sensibilidade:             0,1 g 
Repetibilidade:     0,1 g 
Linearidade:    +/- 0,2 g 
Unidades de Pesagem:  miligramas, gramas, quilogramas, ct, N, libras, onça, onça troy, 

GN, dwt, mommes, quilates, mesghal, taels (3) , tical , unidade 
definida pelo usuário. 

Funções:     Pesagem, pesagem de animais/dinâmico, contador de partes 
com re-ajuste automático de amostra, porcentagem, cheque de 
peso, totalização de resultado obtido. Nível de estabilidade 
selecionável em 3 níveis 

Faixa de tara:   Total por subtração 
Temperatura de operação:    10º a  30ºC 
Painel:      Iluminado (LCD), com 2 linhas alfanuméricas 
Tempo de estabilização:   2 segundos 
Peso líquido :    3,5 Kg 
Peso Bruto:      6,3 Kg 
 
Modelo AV 2101P. Acompanha selo de inspeção inicial para comercialização do INMETRO e 
manual de operação em inglês/ espanhol/ francês. Marca Ohaus/USA. Maiores detalhes conforme 
catálogo. 
Link catálogo: http://www.alemmar.com.br/catalogos/Ohaus/Adventurer Pro/Adventurer Pro 
(En).pdf 
 

Preço Unitário: R$ 2.401,00 
Preço total para 3 unidades: R$ 7.203,00 
Entrega: 2 unidades em até 15 dias após o recebimento do seu pedido e 1 

unidade em até 110 dias após o recebimento do seu pedido. 



Os preços acima entendem-se posto Além Mar, inclusive IPI de 0% e ICMS de 
4%, 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: OHAUS CORPORATION 
Moeda: Real 
 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS VÁLIDAS PARA TODA A PROPOSTA 
 

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

Pagamento:21 d.d.l., mediante aprovação da ficha cadastral 
 

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

Validade desta proposta: 15 dias 
 

RFD/jk 

 



 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL 
  

Anexo a nossa proposta nº 3/2015 de 05/01/2015 

 
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. 


