
 
 
 
 

TRANSMISSÃO DE E-MAIL NACIONAL 
  Data: 16/01/2015  
Para: Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial- INMETRO   
At.: Sr. Michel Brienzo 
Laboratório de Macromoleculas 

E-mail: michelbrienzo@yahoo.com.br 
Tel nº: (21) 2145-3369 

De: Wilackis Vitor – Depto. Comercial 
Assunto: Alternativa em Moeda Nacional da cotação nº 53/2015 
 

N/Cotação 79/2015 
 

Conforme solicitação de V.Sas., oferecemos: 
 

Item 1 
 

Peneirador vibratório Analysette 3, modelo PRO, catálogo 

03.7020.00, para a separação, classificação e análise granulométrica 

de partículas, por peneiramento. Dependendo da configuração 

(acessórios opcionais), pode efetuar peneiramento a seco, 

peneiramento úmido ou micropeneiramento, bem como utilizar 

peneiras com ∅ x A de 200 x 50 mm, 200 x 25 mm, 100 x 40 mm, 8” x 

2” ou 8” x 1”, cada uma com diferentes malhas. O equipamento 

propriamente dito, consta da base vibratória, com seu painel de 

controle embutido, e os tirantes de tracionamento, para fixar as 

peneiras. O sistema de vibração, no sentido vertical, provoca o 

impacto uniforme das partículas sobre as telas das peneiras, garantindo uma perfeita separação 

granulométrica. É possível a utilização simultânea de até 10 peneiras com altura de 50 mm (ou 

2”), 16 peneiras com altura de 25 mm (ou 1”) ou 4 micropeneiras com altura de 40 mm, limitadas 

a um peso máximo de 6 kg, incluindo amostra, peneira, tampa e coletor de amostras. O preço do 

equipamento não inclui a tampa, peneiras e coletor, que devem ser escolhidos dentre as 

opções existentes, com preço adicional. O peneirador tem uma base vibratória sólida, que não 

se movimenta sobre a bancada, silenciosa, com carcaça plástica robusta e resistente a materiais 

agressivos, uma interface RS232 serial, que permite o controle externo por um PC, e um teclado 

de membrana de contato, frontal, de fácil operação, para ajuste das funções, com 4 mostradores 
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LED para amplitude de vibração, tempo de peneiramento, tempo de intervalo e programa. O 

sistema de controle AMPCONTROL, permite a programação da amplitude de vibração, com 

monitoramento e ajuste permanente, a indicação da amplitude em tempo real, o número de 

vibrações por segundo.  Permite também o peneiramento contínuo ou intermitente ou, 

micropeneiramento contínuo ou intermitente, com tempos programáveis, tanto do peneiramento 

como do intervalo. É possível armazenar na memória até 9 diferentes programas de 

peneiramento. Ajuste automático do ponto ótimo de operação, na curva de ressonância. O 

peneirador vibratório pode ser utilizado como um micro-moinho vibratório (com acessórios 

opcionais), possibilitando desta maneira ter 2 equipamentos (análise granulométrica + 

moagem/homogeneização de amostras) em 1. 

O controle e a avaliação profissional dos parâmetros de peneiramento é feita com software 

AUTOSIEVE para Windows XP/Vista/7 (não incluso no preço do equipamento, deve ser 

adquirido separadamente, catálogo  03.2900.00).  .  Para monitoramento da produção e na 

garantia de qualidade, atende às normas ISO 9000, fornecendo documentação de alta qualidade 

para fins de validação, além de ser de uso muito fácil e amigável. Permite o registro e 

gerenciamento dos pesos de tara das peneiras, monitoramento do peneirador (somente quando 

utilizado em conjunto com o Analysette 3 PRO) ou balança e computação automática da 

distribuição de tamanho das partículas a partir das frações peneiradas, em conformidade com 

padrões pré-determinados. Fornecido em dispositivo USB. Requer, mas não acompanha, PC com 

sistema operacional Windows XP/Vista/7. 

 

Especificações técnicas: 

 

Faixas de medição:   peneiramento a seco – 32 µm a 63 mm 

                                       peneiramento úmido – 20 µm a 10 mm 

                                       micropeneiramento – 5 µm a 100 µm 

 

Quantidade de amostra:  peneiramento a seco – para malhas < de 100 µm – até 100 g 

                                                     para malhas < de 25 mm – até 1 kg 

                                               peneiramento úmido – de 20 a 100 g 

                                               micropeneiramento – de 0,2 a 0,5 g 

 



Tempo de peneiramento:  peneiramento a seco – 3 a 30 min 

                                                peneiramento úmido – 3 a 15 min 

                                                micropeneiramento – 30 a 60 min 

 

Amplitude de vibração:   peneiramento – 0,1 a 3,0 mm 

                                              micropeneiramento – 0,1 a 0,5 mm 

 

Temporizador:    ajustável de 1 a 90 min 

 

 Dimensões externas (L x P x A) 37 x 40 x 20 cm 

 sem acessórios:   

     

 Embalagem (L x P x A)   50 x 43 x 30 cm 

 sem acessórios:  

 

 Peso, sem acessórios:   Líquido, 21 kg; Bruto, 22 kg 

 

Acompanha 2 (dois) tirantes dentados de tracionamento e manual de operação em inglês. Para 

funcionar na rede elétrica de 115 VAC ± 13%, 50-60 Hz ou 230 VAC ± 13%, 50-60 Hz, a 

selecionar eletronicamente. Maiores detalhes técnicos, conforme catálogo. Marca 

Fritsch/Alemanha. 

Link catálogo: http://www.alemmar.com.br/catalogos/Fritsch/Analysette/A3.pdf 

 

Preço Unitário: R$ 23.111,00 
 

O preço acima entende-se posto Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade 
Industrial- INMETRO, 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. 
 

 



Acessórios obrigatórios seletivos para o item 1 
 

• Peneira, segundo norma ASTM E-11-1995, com aro e malha de aço inoxidável, com ∅ de 
200 mm e altura de 50 mm, e com abertura da malha 20 mesh (= 850 µm). Catálogo 
35.3400.03. 

 

Preço Unitário: R$ 908,00 
 

• Peneira, segundo norma ASTM E-11-1995, com aro e malha de aço inoxidável, com ∅ de 
200 mm e altura de 50 mm, e com abertura da malha 40 mesh (= 425 µm). Catálogo 
35.4000.03. 

 

Preço Unitário: R$ 908,00 
 

• Peneira, segundo norma ASTM E-11-1995, com aro e malha de aço inoxidável, com ∅ de 
200 mm e altura de 50 mm, e com abertura da malha 60 mesh (= 250 µm). Catálogo 
35.4400.03. 

 

Preço Unitário: R$ 908,00 
 

• Peneira, segundo norma ASTM E-11-1995, com aro e malha de aço inoxidável, com ∅ de 
200 mm e altura de 50 mm, e com abertura da malha 80 mesh (= 180 µm). Catálogo 
35.4700.03. 

 

Preço Unitário: R$ 908,00 
 

• Peneira, segundo norma ASTM E-11-1995, com aro e malha de aço inoxidável, com ∅ de 
200 mm e altura de 50 mm, e com abertura da malha 100 mesh (= 150 µm). Catálogo 
35.4800.03. 

 

Preço Unitário: R$ 908,00 
 

Acessórios obrigatórios para o item 1 
 

 
Tampa de com visor de plexiglas para peneiradores de 200 mm/8” ∅ para 
peneiramento à seco, catálogo 31.2020.00. Permite a visualização do 
processo de peneiramento.  
 

 
Preço Unitário: R$ 2.284,00 



• Coletor de fração final após peneiramento a seco, de fundo, de aço inoxidável, com ∅ de 
200 mm e altura de 50 mm, catálogo 31.1000.03. 

 
Preço Unitário: R$ 585,00 
 
Os preços acima entendem-se posto Instituto Nacional de Metrologia e 
Qualidade Industrial- INMETRO, inclusive IPI de 0% 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. 
 

Acessório opcional para o item 1 
 

Programa de controle e avaliação por computador AutoSieve para Windows, catálogo 
03.2900.00, para ser utilizado em qualquer processo no qual a distribuição de tamanho de 
partículas é feito por peneiramento. A principal vantagem deste programa é no monitoramento da 
produção e na garantia de qualidade, atendendo às normas ISO 9000, fornecendo documentação 
de alta qualidade para fins de validação, além de ser de uso muito fácil e amigável. Utilizado para 
avaliação profissional de análises por peneiramento. Permite o registro e gerenciamento dos 
pesos de tara das peneiras, monitoramento do peneirador (somente quando utilizado em 
conjunto com o Analysette 3 PRO) ou balança e computação automática da distribuição de 
tamanho das partículas a partir das frações peneiradas, em conformidade com padrões pré-
determinados. 
 
Apresenta as seguintes especificações operacionais: 
 
⇒ Programa em ambiente Windows XP/Vista/7 
⇒ Validação em linha do processo de peneiramento quando utilizado exclusivamente com o 
peneirador vibratório Analysette 3 , modelo PRO 
⇒ Banco de dados para conjunto de peneiras e para pesos de tara de peneiras individuais 
⇒ Controle de uma grande variedade de balanças 
⇒ Pesagem automática de peneiras individuais ou conjunto de peneiras 
⇒ Apresentação de resultados como cumulativos ou por distribuição por freqüência, segundo 
norma DIN 66141 
⇒ Relatórios impressos completos, segundo norma DIN 66165 
⇒ Impressão pré-definida de resultados 
⇒ Arquivos de valor fixo, livremente selecionáveis, para exibir características qualitativas 
relevantes 
⇒ Exibição de até 100 curvas para comparação 
⇒ Entrada posterior de resultados de peneiramento previamente obtidos 
⇒ Diversos módulos com avisos 
⇒ Impressão resumida segundo norma DIN 66165 e tabelas segundo norma DIN 66141 
⇒ Gerenciador de formato com pré-visualização de: 
         - formatos armazenáveis e recuperáveis 



- posição e tamanho de todos os gráficos, livremente selecionáveis 
- posicionamento irrestrito de tabelas 
- incorporação de nomes e logotipos da empresa/entidade 

⇒ Registro e gerenciamento de todos os parâmetros segundo normas DIN 66165 e DIN 19683 
⇒ Banco de dados para documentação, de análises por peneiramento, segundo normas ISO 
9000 
⇒ Médias das medições 
⇒ Representação física dos constituintes/tipo do solo (p.ex. segundo norma DIN 18123) 
⇒ Apresentação de resultados em todas as grades conhecidas 
⇒ Coordena transformação de tamanho de partículas em valores PHI e Mesh 
⇒ Cálculo de valores estatísticos 
⇒ Transfere resultados para planilhas Lótus 1-2-3 ou Excel 
⇒ Opção de combinação de resultados de peneiramento com resultados de sedimentação e de 
difração a laser 
⇒ Comparação diferencial de resultados 
⇒ Conversão para fatores de classificação do próprio usuário 
 
Fornecido em dispositivo USB, Requer, mas não acompanha, C com sistema operacional 
Windows XP/Vista/7. Marca Fritsch/Alemanha. 
 

 
Obs.:  Informamos que para a venda do item acima mencionado como Software Autosieve, 
será adotado o seguinte procedimento para emissão de Nota Fiscal. 
 
1 - Nota Fiscal de Venda referente a CD-ROM Software Autosieve, no valor de R$ 8,00 + IPI 
de 15% ,  total da Nota R$  9,20 . 
 
2 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços referenciada a Licença de Uso de Software, no 
valor de R$  6.172,55. 
 
Perfazendo o Valor Total de R$  6.181,75  de nossa Proposta. 
 
 
Para os itens acima: 
 
Exportador: Fritsch GmbH 
Moeda: Real 
 
 

 

 

 

 



OBSERVAÇÕES GERAIS VÁLIDAS PARA TODA A PROPOSTA 
 

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

Nota 1: 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$ 
3,0618/ Euro do dia 16/01/2015. 

 
Nota 2: Valores unitários validos única e exclusivamente para aquisição de todos os itens 

simultaneamente de nosso cotação.  
 

Entrega: Em até 90 dias após recebimento de seu pedido e confirmação do pagamento 
antecipado 

 

Pagamento: Antecipado, com o seu pedido. 
 

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

Validade desta proposta: 15 dias 
 

WV/jk 



 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL 
  

Anexo a nossa proposta nº 79/2015 de 16/01/2015 
 
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. 


