
 
 

 
 

TRANSMISSÃO DE E-MAIL NACIONAL 
  Data: 27/11/2014  

Para: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
At.:Sr. Wagner Felix 
Laboratório de Bioquimica 

E-mail: wpfelix@yahoo.com.br 
Tel nº: (87) 2101-6774 

De: Sr. Renan F. Domingos – Depto. Comercial 
Assunto: Seu e-mail de 24/11/2014 

 

N/Cotação 3084/2014 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  
 

 
MODALIDADES DE COMPRA 

 
 

- Por Importação Direta - 
 
1) Os valores cotados nesta proposta são para Importação Direta e não servem de referência 
caso a compra seja efetuada em moeda nacional (vide Item 2 abaixo), pois em muitos casos, 
os órgãos financiadores são isentos de impostos no processo de importação. No caso de 
Importação Direta, os preços cotados entendem-se em moeda estrangeira, Posto Fábrica no 
exterior e a estes valores devem ser acrescentados os custos de embalagem, frete interno até 
porto/aeroporto de embarque no exterior, frete internacional e despesas de desembaraço no 
Brasil. Estas despesas correm por conta do importador (órgão financiador) e devem ser 
incorporadas ao valor do produto. Normalmente o órgão financiador solicita ao pesquisador que 
apresente a proposta incluindo os custos de embalagem e frete interno (valor FCA).  
 
 

- Para Compra em Moeda Nacional - 
 
2) No caso da compra ser efetuada em Moeda Nacional, a importação é feita pelo fornecedor, o 
qual não mantém  o(s) equipamento(s) em estoque e tampouco tem qualquer tipo de isenção 
fiscal, portanto, além das despesas acima mencionadas, existe a incidência de impostos tanto no 
processo de importação como no faturamento em moeda nacional, tais como: Imposto de 
Importação, ICMS, PIS/COFINS e IPI quando aplicável. Além disto, também são incluídos, 
quando solicitados, os valores de frete para remessa de mercadoria até o cliente e custos de 
instalação e treinamento. 

 
 

Conforme solicitação de V.Sas., oferecemos: 
 

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 



Item 1 
 

Liofilizador 12L. Catálogo 77540-40. 

Desenhado para amostras aquosas e não deve ser usado 

com amostras contendo acetronitrila. 

Características e especificações: 

 Exterior em aço inox escovado e revestido em epoxy. 

 LCD exibe os parâmetros de funcionamento do sistema, 

parâmetros de configuração e mensagens de alarme. Ele 

pode ser configurado pelo usuário para apresentar vácuo 

em mbar, Pa ou Torr e a temperatura em ° F ou ° C. 

Também exibe o número total de horas de funcionamento 

do sistema de refrigeração e tempo desde que o sistema de refrigeração foi iniciado, o 

número total de horas da operação da bomba de vácuo e, tempo desde a bomba de vácuo foi 

reparado (em horas). 

 Sensor de umidade que impede a refrigeração ou start-up vácuo quando a umidade é 

detectada na área da câmara de coletor. 

 Válvula de pausa de vácuo que direciona o ar para o sistema de alimentação quando o 

liofilizador ou a bomba de vácuo é desligada. Se a queda de energia menor do que cerca de 5 

minutos, o liofilizador irá reiniciar o sistema de refrigeração e vácuo quando a energia for 

restaurada. Se a falta de energia for maior do que 5 minutos e há aquecimento do coletor 

acima dos limites de segurança, o liofilizador não será reiniciado automaticamente. 

� Bobina vertical em aço inox capaz de remover 8 litros de água em 24 horas e que prende 12 

litros de gelo antes de descongelar. 

� Sistema de refrigeração livre de HCFC / CFC e 1 hp para esfriar coletor até -50 ° C (-58 ° F). 

Não utilizar com amostras que contêm acetonitrila. 

� Tampa da câmara do coletor em acrílico transparente, 3/4" de espessura, com junta de 

neoprene. 

� Luz vermelha de alarme e sinal sonoro que é emitido para indicar que ocorreu um evento 

anormal do sistema, incluindo: falta de energia, tensão de alimentação imprópria linha, 

aumento da temperatura do coletor acima de -40 ° C, serviço bomba de vácuo (após 1000 

horas de uso de vácuo) e umidade no coletor. Pressionar o botão de menu exibe a 

mensagem de alarme no LCD. 



� LED mostra "ondas"  de vácuo e temperatura para exibição em um resumo de vácuo relativo 

do sistema e temperatura do coletor. 

� Válvula de controle de vácuo que mantém o nível de vácuo nominal. 

� Porta RS-232 montada na parte traseira para transmitir os dados para um computador 

fornecido pelo usuário. Intervalos de transmissão podem ser configurado pelo usuário para 

10, 30, 60, 300 ou 600 segundos. 

� Inicialização automática do resfriamento do coletor e suspensão manual de vácuo. 

� Degelo quente a gás. 

� Tubo 9” de drenagem retrátil  montado na frente do liofilizador. 

�  Porta de 3” de diâmetro em aço inox para conexão com acessórios de secagem. 

� Botão on/off na lateral e receptáculo elétrico na part de trás para conexão com bomba de 

vácuo. 

� Rodízio com 3” de diâmetro. 

� Cabo de três fios com 20A NEMA 6-20P plugue. 

� Conexão de vácuo ¾” OD, mangueira de vácuo de três pés e ¾” ID e dois grampos. 

� 84.8 cm x 71.1 cm x 92.1 cm 

� 230 volts, 60 Hz, 9.0 A 

� 125Kg. 

� CAN/CSA C22.2 No. 61010.1 

 

 Exclusivo Labconco. / Requer bomba a vácuo min 144L/min e acessórios de secagem. 

Preço Unitário: US$ 12.217,50 
 

Acessórios obrigatórios para o item 1 
 

Câmara de secagem transparente de 8 portas. Catálogo 74435-00. 

Fornece visibilidade para dentro da câmara de secagem e acomoda até 8 

frascos, 31.0 cm de altura e 23.5 cm de diâmetro. Inclui cilindro de 

acrílico, tampa de alumínio anodizado, oito válvulas de neoprene com 

botões de plástico para uso com adaptadores 1/2" e 3/4". Abertura da 

porta de acrílico de 3”. Peso 5.9kg. 

 
Preço Unitário: US$ 1.657,50 



Prateleira de alumínio para câmaras de secagem. Catálogo 74421-00. 

Três prateleiras de alumínio com aros 1/4", três varas de apoio de aço 

inoxidável, nove clipes para ajuste de altura das prateleiras e três pés de 

borracha. 23.9cm de altura e 15.9 de diâmetro. Peso 0.7kg. 

 

 

 
Preço Unitário: US$ 560,63 
 

 

 

Frasco Fast-Freeze 120mL. Catálogo 75403-00. 

Inclui uma tampa de borracha, fundo de vidro e filtro de papel. Tampa, fundo e filtro 

de papel estão disponíveis como componentes de reposição. Adaptadores são 

necessários para conectar os frascos nas válvulas dos acessórios de secagem. 

 

 

 

 
Preço Unitário: US$ 134,07 
Preço total para 2 unidades: US$ 268,14 
 

 

Frasco Fast-Freeze 150mL. Catálogo 75404-00. 

Inclui uma tampa de borracha, fundo de vidro e filtro de papel. Tampa, fundo e filtro 

de papel estão disponíveis como componentes de reposição. Adaptadores são 

necessários para conectar os frascos nas válvulas dos acessórios de secagem. 

 

 

 

Preço Unitário: US$ 138,94 
Preço total para 2 unidades: US$ 277,88 
 

 

 

 

 



Frasco Fast-Freeze 300mL. Catálogo 75406-00. 

Inclui uma tampa de borracha, fundo de vidro e filtro de papel. Tampa, fundo e filtro 

de papel estão disponíveis como componentes de reposição. Adaptadores são 

necessários para conectar os frascos nas válvulas dos acessórios de secagem. 

 

 

 

 
Preço Unitário: US$ 164,13 
Preço total para 2 unidades: US$ 328,26 
 

 

Frasco Fast-Freeze 600mL. Catálogo 75408-00. 

Inclui uma tampa de borracha, fundo de vidro e filtro de papel. Tampa, fundo e filtro 

de papel estão disponíveis como componentes de reposição. Adaptadores são 

necessários para conectar os frascos nas válvulas dos acessórios de secagem. 

 

 

 

 

Preço Unitário: US$ 203,94 
Preço total para 2 unidades: US$ 407,88 
 

Obs: Para uma maior eficiência do processo de liofilização, os frascos devem 

ser preenchidos com até um terço de suas capacidades (não se esquecendo 

de respeitar a capacidade do liofilizador). 

 

 

 

Adaptador 45o ¾” para frasco Fast-Freeze em aço inox. Catálogo 75476-00. 

 

 

 

Preço Unitário: US$ 32,30 
Preço total para 8 unidades: US$ 258,40 
 



 

Bomba a vácuo de palhetas rotativas. Catálogo 77394-03. 

� Desenhada para amostras aquosas. 

� Vácuo 2x10-3 mBar 

� Capacidade a 60Hz: 195L/min 

� Botão on/off. 

� Dois adaptadores de entrada ( ½” e ¾” OD). 

� Seletor de modo com duas posições: Alto Vácuo e Alto 

Rendimento. 

� Lastro de gás com três posições: fechado, baixo fluxo e alto fluxo. 

� Motor monofásico, totalmente fechado e ventilador de refrigeração. Caso haja 

sobreaquecimento do motor, o dispositivo de sobrecarga térmica desliga a bomba. Quando a 

bomba esfria, o motor é reiniciado automaticamente. 

� Isolamento dos selos da válvula de entrada de ar para impedir a contaminação de óleo e ar 

do sistema em caso de falha de energia. 

� Revestimento em alumínio fundido e pés de borracha. 

� Inclui 4 garrafas de 1L de óleo para bomba e um filtro de exaustão com mistura de óleos e 

elementos filtrantes de odor. 

� 230V, 50/60Hz, 2.4 A, International 

� 15.8 x 47.0 x 26.1 cm 

� 29.5 kg 

Preço Unitário: US$ 3.478,13 
 
Para os itens acima: 
 
Exportador: Labconco Corporation 
Moeda: Dólar Americano 
 
 
 
 
 
 
 



OBSERVAÇÕES GERAIS VÁLIDAS PARA TODA A PROPOSTA 
 

Garantia: 12 meses a partir da data de embarque 
 

Nota: Para sua orientação, informamos que o(a) US$ do dia 26/11/2014 foi cotado(a) a R$ 
2,5152 

 

Condição: O(s) preço(s) entende(m)-se Posto Fábrica (EX-WORKS) no exterior. 
 

Embarque: Em até 60 dias após o recebimento da(s) carta(s) de crédito pelo(s) exportador(es) 
no exterior. 

 

Pagamento:Por abertura de carta(s) de crédito, irrevogável(is) e confirmada(s) a favor do(s) 
exportador(es), correndo por conta do comprador todas as despesas decorrentes da 
carta de crédito, tanto internas, como externas; ou pagamento(s) antecipado(s) 
diretamente ao(s) exportador(es), que acreditamos ser financeiramente mais 
interessante para V.Sas.. 

 

Valor mínimo para abertura de carta de crédito: US$ 10.000,00 ou seu equivalente em outra 
moeda. 
 

Vide nossas Condições Gerais de Fornecimento, em anexo, para Importação Direta pelo 
Cliente. 
 

Validade desta proposta: 15 dias 
 

RFD/jk 



 

CONDIÇÕES GERAIS PARA IMPORTAÇÃO DIRETA PELO CLIENTE 
  

Anexo a nossa proposta nº 3084/2014 de 27/11/2014 
  

1.  PREÇOS: 
 

1.1.     O(s) preços(s) em moeda estrangeira (*) entende(m)-se unitário(s) por peça ou 
conjunto, para mercadoria(s) posta(s) em (*), não embalada(s), e está(ão) sujeito(s) 
à confirmação pela nossa representada, por ocasião da emissão da fatura pro-forma 
correspondente. (*) Vide proposta anexa  

 

1.2.     No(s) preço(s) de nossa proposta não está(ão) incluso(s) o(s) imposto(s), taxa(s) e 
demais encargos incidentes sobre as importações, a serem pagos no Brasil.  

 

2.  PRAZO(S) DE EMBARQUE: 
 

2.1.     Vide proposta anexa. Este(s) prazo(s) está(ão) sujeito(s) à confirmação pela nossa 
representada por ocasião da emissão da Fatura proforma correspondente.  

 

2.2.     O(s) prazo(s) de embarque indicado(s) em nossa proposta anexa, representa(m) a 
melhor estimativa de nossa representada e será(ão) contado(s) da data do 
recebimento da Carta de Crédito ou do pagamento antecipado, subordinado(s) 
porém à:  

 

         a) recebimento em tempo hábil do(s) material(ais) e componente(s) 
necessário(s) fornecido(s) por terceiro(s) à nossa representada.  

 

         b) liquidação pontual dos compromissos financeiros assumidos pelo comprador, 
relativos ao seu pedido ou anteriormente pendentes.  

 

2.3.     No caso de outra(s) forma(s) de pagamento, que não Carta de Crédito ou 
pagamento antecipado, o(s) prazo(s) de embarque será(ão) contado(s) a partir da 
data do recebimento da Licença de Importação ou documento equivalente, pela 
nossa representada.  

 

3.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

3.1.     O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) por abertura de Carta de Crédito 
irrevogável e confirmada a favor de nossa representada ou por pagamento 
antecipado, através do banco por ela indicado.  

 

3.2.     Todas as despesas, inclusive as bancárias, decorrentes da abertura da carta de 
crédito, tanto no exterior, como no Brasil, correm por conta exclusiva do comprador.  

 



3.3.     A Carta de Crédito deve permitir a negociação dos documentos de embarque por 
um prazo mínimo de 30 (trinta) dias, além da data limite de embarque no exterior.  

 

4.  TRANSPORTE: 
 

4.1.     A(s) mercadoria(s) viaja(m) sempre por conta e risco do comprador que deve 
providenciar pelo correspondente seguro.  

 

5.  VALIDADE E REAJUSTE DE PREÇOS: 
 

5.1.     O(s) preço(s) do(s) item(ns) da proposta anexa com prazo(s) de embarque de no 
máximo 30 (trinta) dias a contar da data da nossa proposta, será(ão) mantido(s) 
durante esse período.  

 

5.2.     O(s) preço(s) do(s) item(ns) da proposta anexa com prazo(s) de embarque 
superior(es) a 30 (trinta) dias da data de nossa proposta permanecerá(ão) em vigor 
enquanto não ocorrer alteração na origem. Havendo qualquer alteração, o(s) 
preço(s) será(ão) reajustado(s) conforme instruções de nossa representada. 

 

6.  GARANTIA: 
 

6.1.     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 do embarque no exterior.  

 

6.2.     Não está(ão) coberto(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.  

 

6.3.     A garantia não cobre perdas eventuais, prejuízos e/ou lucros cessantes.  
 

6.4.     Para gozar dos direitos da garantia, o comprador deverá nos fazer uma 
comunicação por escrito imediatamente após a constatação de qualquer defeito ou 
irregularidade. Caberá neste caso, à nossa representada, a decisão de qualquer 



providência a ser tomada, decisão esta que será comunicada ao comprador por 
escrito, pela nossa empresa ou diretamente pela nossa representada.  

 

6.5.     Como representante dos fabricantes/exportadores, a execução dos serviços de 
garantia, desde que realizáveis no país, serão feitos pela nossa empresa, conforme 
itens 7, 8 e 9 a seguir.  

 

7.  ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
 

7.1.     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 '6', será 
prestada gratuitamente (veja item 7.1.c abaixo), inclusive com substituição de peças, 
as quais serão fornecidas diretamente pelo(s) fabricante(s) / exportador(es) na 
condição ex-works (posto fábrica país de origem).  

 

         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.  

 

7.2.     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).  

 

8.  MONTAGEM, SUPERVISÃO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DE 
OPERADORES: 
 

8.1.     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.  

 

8.2.     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).  
 

9.  CÁLCULO DO(S) PREÇO(S) DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
 

9.1.     As diárias mencionadas nos itens 7.1 b, 7.1 c e 8.1, serão aquelas vigentes em 
nossa tabela por ocasião da prestação do(s) serviço(s).  

 

9.2.     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.  

 

10.  SEGURO: 
 

10.1.     A mercadoria deve ser obrigatoriamente segurada pelo importador contra todos os 
danos que possam ocorrer durante a viagem, desde o ponto de partida no exterior 
até o destino final.  

 

10.2.     Caso seja constatada qualquer irregularidade, inclusive falta de mercadoria, o 
comprador deve comunicar imediatamente, antes de qualquer outra providência, por 
escrito, o fato à seguradora.  


