
 
 

 
 

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

Para: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA  
At.: Sra. Cassia Regina Nespelo 
Ciência e Tecnologia da Informação 

E-mail: cnespolo@yahoo.com.br 
Tel nº: (55)3433-1669/ (55)9655-0976 

De: Leandro de Matos – Depto. Comercial 
Assunto: Seu contato Radar Industrial em 27/12/2014 

 

N/Cotação 5/2015 
 

Conforme solicitação de V.Sas., oferecemos: 
 

Item 1 
 

Viscosímetro tipo giratório com mola de torção, digital, microprocessado, 
programável, de bancada, modelo RVDV2T, para medição de viscosidade 
relativa de fluidos newtonianos e não-newtonianos. Modelo com sensor de 
temperatura tipo RTD para medir a temperatura das amostras na faixa de – 100 
°C a + 300 °C, com precisão de ± 1 °C na faixa de – 100 a + 149 °C e de ± 2 °C 
na faixa de 150 a 300 °C. Possui 200 diferentes velocidades de operação entre 
0,01 e 200 rpm, estojo com 6 (seis) hastes numeradas de 2 a 7 confeccionadas 
em aço inox # 302 e protetor de hastes. Faixa de medição de 100 (com haste nº 
1, opcional) a 40.000.000 mPa.s (cP) subdivididas em 324 faixas de trabalho 
de acordo com a velocidade e haste escolhidas. Efetua sensoreamento e leitura 
contínua de dados de medição. Escala de leitura de 0 a 100% de torque e 

diretamente de viscosidade em mPa.s ou cP (a selecionar). Tampa frontal com tela touch screen 
de cinco polegadas, colorida, suporta múltiplos idiomas. As informações exibidas na tela incluem: 
viscosidade (cP/MP·s), temperatura (°C/°F), taxa de cisalhamento/stress, torque% 
fuso/velocidade, status do programa que está sendo executado, modelo de cálculos matemáticos. 
Segurança reforçada com acesso de usuário personalizável, data/arquivo de tempo e senha de 
acesso, cumpri com os requisitos regulamentares, como 21 CFR Part 11. Possui ainda mostrador 
“auto-range” que mostra a máxima viscosidade medida quando combinados a haste / velocidade. 
Mola de torção com torque de 7.187 dina.cm. Funções programáveis embutidas de tempo para 
torque e tempo para parada e indicação de leituras acima ou abaixo das faixas limite de trabalho. 
Saídas USB para conexão a computador que oferece controle de computador opcional e 
capacidade de captação automática de dados. Acompanha o equipamento o software PG Flash 
que permite descarregar na memória do viscosímetro programas desenvolvidos externamente.  
Pode ainda utilizar um software opcional, o RheocalcT para funcionamento totalmente automático 
do viscosímetro através do computador. Equipamento robusto, silencioso, de fácil utilização e alta 
precisão, de ± 1% da faixa de trabalho, com repetibilidade de ± 0,2%. Possui conveniente nível de 
bolha para o nivelamento do equipamento. Compatível com todos os acessórios padrões da 
Brookfield. Vem acompanhado de um suporte modelo “G”, em forma de “meio círculo”, com dois 
pés de altura regulável para ajuste do nível. O suporte possui uma haste com cremalheira, ao 
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qual o viscosímetro é fixado, permitindo a movimentação do equipamento no sentido vertical. 
Pode operar na rede elétrica de 110 ou 220 VAC, 60 Hz. Fornecido em maleta de transporte 
rígida e resistente e com manual de operação em inglês. Marca Brookfield Engineering 
Laboratories / USA. Maiores informações conforme catálogo: 
http://www.brookfieldengineering.com/download/files/DV2T_Brochure.pdf 
 
 

Exportador: Brookfield Engineering Laboratories, Inc.  
Moeda: Real 
Preço Unitário: R$ 22.674,00 
 

O preço acima entende-se posto FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PAMPA - UNIPAMPA, inclusive IPI de 0% e ICMS de 12%, 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. 
 

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$ 
2,7056/ US$ do dia 05/01/2015. 

 

Entrega: Em até 60 dias após recebimento de seu pedido e confirmação do pagamento 
antecipado 

 

Pagamento: Antecipado, com o seu pedido. 
 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO  
 

A ALEM MAR conta com técnicos especializados e instalações adequadas para lhes 
oferecer serviços de assistência técnica e contratos de manutenção, de modo a manter seu 
equipamento funcionando perfeitamente. 
 

Somos representantes da BROOKFIELD ENGINEERING LABORATORIES INC., dispondo de 
peças originais e seguindo os mesmo métodos de trabalho, com pessoal treinado pelo 
fabricante. Aferimos os instrumentos com padrões certificados de viscosidade da 
BROOKFIELD. Podemos, também, apresentar relatórios e certificados dos serviços 
efetuados. 
 



PROMOÇÃO ESPECIAL 

 

Na compra, em moeda nacional, de nosso estoque, de qualquer modelo de 

Viscosímetro Brookfield, oferecemos, graciosamente, imediatamente após o 

vencimento da garantia de 01 (um) ano, uma aferição certificada do mesmo, 

serviço este a ser realizado em nossa oficina em São Paulo – Capital, sendo o 

custo de envio e retorno do equipamento por conta da contratante. 

yyyy APROVEITEM ESTA OPORTUNIDADE pppp����

 

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

Validade desta proposta: 15 dias 
 

LM/jk 



 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL 
  

Anexo a nossa proposta nº 5/2015 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. 


