
 

TRANSMISSÃO DE E-MAIL NACIONAL 
  Data: 03/04/2014  

Para: Universidade de São Paulo - USP / Instituto de Ciências Biomédicas  II 
At.: Sr. Giuseppe Palmisano 
Depto. de Parasitologia 

E-mail: clauglin@uol.com.br 
Tel nº: (11) 3091-8447 

De: Leandro de Matos – Depto. Comercial 
Assunto: Alternativa em Reais para a nossa cotação em Importação Direta nº 470/2014 

 

N/Cotação 775/2014 
 

Conforme solicitação de V.Sas., oferecemos: 
 

Item 1 
 

Centrivap Mobile 115V com Intensificador de calor. Catálogo 

78120-13. 

Combinar o concentrador e a armadilha fria em um único console, 

economizando espaço e inclui rodízios para mobilidade de laboratório 

para laboratório. Rotor e armadilha de solvente incluso. O interior pode 

acomodar uma bomba de vácuo - único componente adicional 

necessário. 

 

 Exterior de aço inox escovado, revestido em epóxi cor gelo, 

detalhes em azul e rodízios de borracha de aproximadamente 5cm 

de diâmetro. Painel frontal removível promove  acesso ao espaço 

interior dedicado a bomba de vácuo (vendida separadamente).  

� Tampa de vidro. 

� Vedação da tampa livre de fenol. 

� Trava da tampa com sensor de segurança. 

� Câmara de alumínio revestida com epóxi. 

 Aquecedor de 300 w  

 Microprocessador com programa para rodar de 1 a 999 minutos, aquecimento de OFF até 

100ºC em aumentos de 1ºC, tempo de aquecimento de 1 a 999 minutos. 
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� Display de LCD para exibição de número de programa, a temperatura real e set point, tempo 

de aquecimento restante, tempo de execução restante, ativação da armadilha fria e ativação 

opcional do intensificador de calor. Quando a armadilha fria é ativada o LCD pisca Y até que a 

bobina atinge a temperatura de funcionamento do coletor de -40°C, temperadora em que o Y 

fica aceso permanentemente. 

 Painel de controle com botão RUN/STOP, PREHEAT, COLD TRAP, HEAT BOOST, SELECT 

set point, INCREASE/DECREASE, e 3 botões Quick-Start. 

� Movimento centrífugo promovido por motor sem escovas capaz de chegar a 1725rpm. 

� Sistema Quick-Stop para parar a bomba de vácuo, válvula de abertura para escoar o ar para 

dentro da câmara e parada de rotor em segundos após o tempo ou pressionando o botão 

RUN/STOP. 

� Válvula de alívio automático de vácuo. 

� Possui delay de vácuo para permitir que o rotor atinja a velocidade máxima antes de aplicar o 

vácuo. 

� Alarme sonoro indicando o fim do programa. 

� Encaixe para tubulação, de alumínio, OD ½”  para conexão com bomba de vácuo. 

 Porta de vácuo com rápido desengate para tubulação ID ¼”. 

� Sisitema de refrigeração livre de HCFC/CFC com compressor de 1/3Hp que permite que a 

armadilha fria atinja -50ºC em menos de 20min. 

� Coletor em aço inox 4L com tampa de acrílico com dois conectores rápidos pata tubulação de 

½” ID, gaxeta de borracha e cobertura isolante. 

� Porta de dreno coletor montada na frente com válvula de nylon e aterramento. 

� Recipiente claro para acomodar armadilha química. Recorte no painel frontal fornece rápido 

monitoramento da armadilha. 

� Inclui uma armadilha de Solvente 7815200 e Rotor 12-13 mm 7455100. 

� Tomada na parte de trás para ligar a bomba de vácuo. 

� 115 volts, 60 Hz, 16 A 

� ETL&ETL-C listing. 

� 35.8 x 70.9 x 97.0 cm 

� 22kg. 

 Exclusivo Labconco/ Requer bomba de vácuo 

 

Preço Unitário: R$ 70.214,69 



O preço acima entende-se posto USP – Instituto de Ciências Biomédicas II, 
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. 
 
Acessório Obrigatório para o item 1 
 

Bomba de vácuo de diafragma – Catálogo 73930-00. 

Foram desenvolvidas para uso com centrífugas, Sistemas a 

vácuo por evaporação, dessecadores a vácuo, além de 

muitas outros equipamentos de laboratório que exigem uma 

fonte de vácuo. Possuem alta resistência à corrosão e sua 

capacidade e de deslocamento varia de 27 a 88 litros por 

minuto.  

• Peso: 18.0 kg 

• Dimensões: 23.1 x 38.1 x 17 cm 

• Configuração Elétrica: 115V, 50/60Hz, 3.5 amps, Domestic 

• Vácuo máximo: <2 mBar 

 

Preço Unitário: R$ 25.031,00 
 
O preço acima entende-se posto USP – Instituto de Ciências Biomédicas II, 
inclusive IPI de 0% e ICMS de 8,80%, 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$ 
2,2736/US$ do dia 02/04/2014 

 

Entrega: Em até 120 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 
 
LM/apcm 
 

 



 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL 
  

Anexo a nossa proposta nº 775/2014 de 03/04/2014 

 
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. 


