
 
 

 

TRANSMISSÃO DE E-MAIL NACIONAL 
  Data: 06/04/2015  

Para: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ  
At.: Sr. Diego M. Yepes Maya 
Engenharia Mecânica 

E-mail: diegoyepes@unifei.edu.br 
Tel nº: (35) 3629-1493/ (35)9127-4156 

De: Leandro de Matos – Depto. Comercial 
Assunto: Seu e-mail de 12/03/2015 – Alternativa em Moeda Nacional à cotação nº 704/2015  
 

N/Cotação 734/2015 
 

Conforme solicitação de V.Sas., oferecemos: 
 

Item 1 
 

Moinho de facas Pulverisette 25, catálogo 25.2030.00, 400VAC~, 50-
60 Hz, 3240 Watt, para a moagem grossa de amostras de materiais 
moles e de média dureza, secas ou fibrosas, tais como borracha, 
couro, papel, papelão, tecidos, plásticos, madeira, refugos não 
ferrosos, carvão, grãos, balas, macarrão, ervas, carne seca, ossos, 
chifres, comprimidos, tabletes, folhagens, fibras, turfa, raízes, fumo, 
cortiça, e similares. Materiais tais como palhas, talos de folhas e 
similares, longos e finos, podem ser introduzidos por inteiro em seu 
comprimento, diretamente no funil de alimentação do moinho. A 
redução de tamanho é feita pelo corte das amostras. Na câmara de 
moagem, facas móveis giram contra 3 facas fixas, efetuando o corte 
das amostras. O material permanece na câmara de moagem até que o 
tamanho final desejado seja atingido e então um fluxo contínuo de ar 
carrega o material reduzido através das aberturas de uma peneira, que 
se encontra na parte de baixo da câmara, para o recipiente coletor. As 

distâncias entre as facas móveis e fixas são ajustáveis externamente, sendo que o tamanho da 
partícula final irá depender das características do material, das ferramentas de corte e das 
aberturas da peneira. São disponíveis peneiras com diferentes aberturas, a serem escolhidas de 
acordo com o material a ser processado. O funil de alimentação, ferramentas de corte, 
recipiente coletor de amostras e peneiras não estão inclusos no preço do moinho, devendo 
ser escolhidos individualmente em função do material a ser processado. O material moído é 
recolhido em um recipiente coletor, acoplado à parte inferior do moinho. O corpo do moinho é em 
alumínio, robusto, resistente à torção e a materiais agressivos, e a alimentação das amostras é 
feita através de um funil. O moinho possui uma porta frontal, de segurança, para impedir o 
funcionamento do moinho com a porta aberta, de fácil abertura, para permitir o acesso às facas 
fixas e móveis, à câmara de moagem, e permitir uma fácil limpeza do moinho. A estrutura do 
moinho permite a sua fixação a uma bancada ou ser montada sobre um suporte (opcional). 
 
Especificações técnicas: 
 

Av. Senador Queirós, 96 – 5º andar - CEP 01026-000 - SÃO PAULO - SP 
TELEFONE: (011) 3229-8344 - FAX: (011) 3228-5407  
E-MAIL: comercial@alemmar.com.br  
CNPJ: 60.833.092/0001-12  Inscrição Estadual: 102.392.705.115 



• Princípio de operação:    Corte 
• Indicado para materiais:    Dureza intermediária,  

quebradiços, rígidos, fibrosos 
• Tamanho da amostra inicial  
(dependendo do material e funil):   ≤ 120 x 85 mm 
• Quantidade de amostra processável: 
(dependendo do material e tamanho da peneira): 85 l/h 
 
• Peneiras:      1 - 10 mm 
• Alimentação:     por lote/ contínua 
• Material das partes de moagem:  Aço-liga, aço livre de cromo 
• Velocidade do rotor:    300 rpm 
 
• Força do eixo do motor de acordo 
com normas técnicas VDE 0530, EN  60034: 2,2  kW 
• Peso:       Liquido 75 Kg / Bruto 105 Kg 
• Dimensões (L x P x A) sem acessórios:       45 x 65 x 63 cm 
• Embalagem (L x P x A) sem acessórios:      80 x 70 x 90 cm 

 
Acompanhado de manual de operação em inglês. Maiores detalhes técnicos, conforme catálogo. 
Marca Fritsch/Alemanha.  
 
Link catálogo: 
http://www.alemmar.com.br/catalogos/Fritsch/Pulverisette/P15-P19-P25.pdf 
 

Preço Unitário: R$ 86.567,00 
 

O preço acima entende-se posto UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 
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 para o item 1 
 
Funil de alimentação padrão, em forma de “V”, com embolo prensador de um dos 
lados e tampa móvel para introdução da amostra do outro lado, 3 litros, catálogo 
25.2850.00. 
 

 

 

Preço Unitário: R$ 18.313,00 
 



Recipiente coletor de amostras processadas, com capacidade de 3 l, catálogo 
45.5730.00. 
 

 

 

Preço Unitário: R$ 3.060,00 
 

Conjunto padrão de ferramentas de corte, constando de rotor, facas móveis com 
borda cortante em “V”, de aço ferramenta, e facas fixas, de aço ferramenta, catálogo 
45.7000.00. Possui ação de corte suave. 
 

 
Preço Unitário: R$ 25.935,00 
 
Acessórios obrigatórios seletivos para o item 1 
 

• Peneira de aço inoxidável 316, com perfurações trapezoidais de 1mm, catálogo 
45.7440.10. O tamanho da malha da peneira determina a granulometria final da amostra. 
Moagem intensa. 

 

Preço Unitário: R$ 4.238,00 
 

• Peneira de aço inoxidável 316, com perfurações trapezoidais de 2 mm, catálogo 
45.7460.10. O tamanho da malha da peneira determina a granulometria final da amostra. 
Moagem intensa. 

 

Preço Unitário: R$ 4.238,00 
 

• Peneira de aço inoxidável 316, com perfurações quadradas de 4 mm, catálogo 45.7500.10. 
O tamanho da malha da peneira determina a granulometria final da amostra. A peneira 
com perfurações quadradas é recomendada para a moagem de materiais quebradiços e 
mais uniformes.  

 

Preço Unitário: R$ 4.287,00 
 
Estante suporte, autônomo, para piso, para apoio do moinho, catálogo 45.5820.00. 
 

 

 

Preço Unitário: R$ 5.307,00 
 
 
 
 



O preço acima entende-se posto nosso UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ITAJUBÁ, 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. 
 
 
Para os itens acima: 
 
Valores unitários válidos somente para aquisição simultânea de todos os 
itens de nossa cotação. 
 
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: 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$ 
3,4023/ Euro do dia 01/04/2015. 

 

Entrega: Em até 100 dias após recebimento de seu pedido e confirmação do pagamento 
antecipado 

 

Pagamento: Pagamento antecipado, diretamente à nossa representada, através de remessa 
bancária. 

 

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 734/2015 de 06/04/2015 

 
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. 


