
 
 

 

TRANSMISSÃO DE E-MAIL NACIONAL 
  Data: 26/11/2014  

Para: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ / DEPTO. DE FARMÁCIA  
At.:Profa. Alice Maria Costa Martins 
Depto. Análise clínicas e Toxicológicas 

E-mail: danya.dbl@gmail.com 
Tel nº: (85) 3366-8263 

De: Sr. Renan F. Domingos – Depto. Comercial 
Assunto: Seu e-mail de 21/11/2014 

 

N/Cotação 3074/2014 
 

Conforme solicitação de V.Sas., oferecemos: 
 

Item 1 
 

Filtro exaustor de reposição - Purifier Logic Class II - Biosafety Cabinets 3', catálogo 38385-00 
 

Preço Unitário: R$ 9.574,00 
 

Item 2 
 

Filtro HEPA de reposição (base) - Purifier Logic Class II - Biosafety Cabinets 3', catálogo 38384-
00 
 

Preço Unitário: R$ 8.586,00 
 
Obs: Preço valido única e exclusivamente para aquisição simultaneamente e 
na mesma quantidade de todos os itens desta proposta. 
 
Os preços acima entendem-se posto UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ / 
DEPTO. DE FARMÁCIA, 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. 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. 
 

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 



Para os itens acima: 
 
Exportador: Labconco Corporation 
Moeda: Real 
 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS VÁLIDAS PARA TODA A PROPOSTA 
 

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$ 
2,5276/ US$ do dia 25/11/2014. 

 

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

 

Pagamento:Antecipado, com o seu pedido. 
 

Validade desta proposta: 15 dias 
 

RFD/jk 

 

 


