
 

 

 

TRANSMISSÃO DE E-MAIL NACIONAL 
  Data: 18/09/2014  

Para: Universidade Federal de Pernambuco / Centro de Tecnologia e 
Geociências  
At.: Sr. Severino Leopoldino Urtiga Filho 
Depto de Engenharia Mecânica 

E-mail: severino.urtiga@gmail.com 
Tel nº: (81) 2126-8000 

De: Leandro de Matos – Depto. Comercial 
Assunto: Seu contato telefônico em 16/09/2014 e Alternativa em reais para a cotação nº 
2368/2014 

 

N/Cotação 2384/2014 
 

Conforme solicitação de V.Sas., oferecemos: 
 

Item 1 
 

 

Banho de circulação e resfriamento "TopTech Series" F12-MA, catálogo 
9153612  com faixa de trabalho de -20ºC até 200ºC e cuba em aço inox 
para aplicações que requerem controle externo de temperatura ou 
diretamente no banho. Apresenta painel múltiplo em LED, com funções de 
segurança e proteção, ajuste de temperatura atual e alarmes; teclado em 
membrana, sistema PID2  de controle de temperatura; ATC3 para 
calibração da temperatura em 3 pontos; sistema de alarme para nível baixo 
de fluido; interface RS232 para comunicação externa; sistema de alarme 
para sub ou sobre temperatura; sistema de controle de pressão; segurança 
nível 3 para líquidos inflamáveis. Apresenta as seguintes  
 
 
características técnicas: 
Modelo:                                             F12-MA 

Número da Julabo:                            9153612 
Faixa de Temperatura de Trabalho:  -20ºC até 200ºC 
Controlador de Temperatura:            PID  
Estabilidade de Temperatura:           ± 0,02ºC 
Painel :         LED 
Resolução no Display:                                  0.1 °C 
Programa integrado:       Não. 
Capacidade de Aquecimento:           2000W. 
Capacidade de refrigeração:             20 0 -20 ° C 160 100 20 W 

Pressão Máxima da Bomba:                  0,23 a 0,45 bar 
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Vazão Máxima da Bomba:                11 a 16 Litros/min 
Volume do Banho:                            4,5 litros 
Interface digital:                                RS232 
Dimensões do banho:   13 cm largura x 15cm comprimento x 13cm profundidade 
Dimensões:   20cm largura x 36cm comprimento  x 56cm altura 
Temperatura ambiente:                     5 a 40º C 
Peso:         23 Kg 
Voltagem/Freqüência:                230V 60Hz ou 115V 60Hz. 
Classificação DIN 12876-1:           Classe 3 (FL). 
 
Marca julabo Labortechnik/ Alemanha. Maiores informações conforme catálogo. 
Link para o catálogo: http://www.alemmar.com.br/catalogos/Julabo/catálogos individuais/F12-
MA.pdf  
 

Preço Unitário: R$ 25.530,00 
Entrega: Em até 7 dias após recebimento de seu pedido ou até 60 dias 
conforme nosso estoque na ocasião de seu pedido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Item 2 
 

Banho termostático de circulação, com refrigeração, modelo F12-EH, 
catálogo 9118612.  
Recomendado para tarefas de aquecimento e resfriamento externo e 
interno. Uma bomba de circulação de alta capacidade e um sistema de alta 
potência de aquecimento e resfriamento garante um menor tempo 
aquecimento e resfriamento. O acúmulo inevitável de poeira que ocorre em 
sistemas de refrigeração pode ser facilmente limpo removendo a grade 
frontal do equipamento. O equipamento possui em sua parte frontal uma 
torneira para dreno permitindo assim que o líquido seja drenado facilmente. 
 
Características: 
-LED luminoso, com resolução de 0,1°C. 
-Teclado para programação de temperatura que troca pra temperatura atual. 
-Controlador de temperatura PID1. 
-Limite de máxima temperatura ajustável, visível no display. 
                                  -Sistema de proteção para baixo nível de líquido. 
 
Modelo:    F12-EH. 

Numero da Julabo:   9118612. 
Limites de temperatura:            -20 a 150°C. 
Controlador de temp.:  PID1. 
Estabilidade de temp.:            ± 0,03°C. 
Display:     LED. 
Resolução no Display:            0,1°C. 
Programa integrado:  Não. 
Capacidade de Aquecimento:      2000W. 
Capacitade de refrigeração:         20ºC 160W / 0ºC   100W / -20°C  20W                                                                
Gás Refrigerante:                         R134a. 
Pressão Max. da bomba:            350mbar. 
Vazão Max. da bomba:            de 15 litros/min. 
Dimensões do banho:13cm largura X 15cm comprimento X 13cm profundidade. 
Volume do banho:   4,5 litros. 
Dimensões do aparelho  20cm largura X 36cm comprimento X 56cm altura. 
Peso:     22Kg. 
Temperatura ambiente:            de 5 a 40°C. 
Voltagem/Freqüência:            230V 60Hz ou 115V 60Hz. 
Classificação DIN 12876-1: Classe 3 (FL). 
 
Marca: Julabo/Alemanha. Maiores informações conforme catálogo em anexo. 
Link para o catálogo: http://www.alemmar.com.br/catalogos/Julabo/catálogos individuais/F12-
EH.pdf 

 
Preço Unitário: R$ 24.962,00 
Entrega: Em até 90 dias após recebimento de seu pedido e confirmação do 

pagamento antecipado 
 



 
Os preços acima entendem-se posto nosso depósito em São Paulo-SP, 
inclusive IPI de 0% e ICMS de 12,00%, 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. O preço acima é válido única e exclusivamente caso a 
Nota Fiscal de venda seja emitida em nome de contribuinte registrado com 
inscrição estadual, para Estado onde a alíquota de ICMS seja a acima 
indicada. Caso a Nota Fiscal de venda tenha que ser emitida em nome de 
Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica isenta de inscrição estadual, o preço 
acima sofrerá alteração a ser informada sob consulta. 
 

Para os itens acima: 

Exportador: JULABO GmbH 
Moeda: Real 

OBSERVAÇÕES GERAIS VÁLIDAS PARA TODA A PROPOSTA 
 

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

Nota: O(s) preço(s) está(ão) sujeito(s) a atualização até a data do faturamento, baseado(s) 
na variação da taxa cambial, tendo sido o(s) preço(s) acima calculado(s) à taxa de 
R$ 3,0230 / Euro do dia 17/09/2014 

 

Pagamento: Antecipado, com o seu pedido. 
 

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 2384/2014 de 18/09/2014 

 
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. 


