
 
 

 

TRANSMISSÃO DE E-MAIL NACIONAL 
  Data: 11/11/2014  
Para: Universidade Federal da Paraíba 
At.: Prof. Dr. Eliton S. Medeiros 
Engenharia de Materiais 

E-mail: eliton@ct.ufpb.br 
Tel nº: (83) 3216-7076 

De: Leandro de Matos – Depto. Comercial 
Assunto: Seu e-mail de 11/11/2014 
 

N/Cotação 2958/2014 
 

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 
 

Analisador de tamanho de partículas a laser, Analysette 22 

Nanotec Plus, catálogo 22.2400.00. Ampla faixa de medição: 0.01 

– 2000 µm com alta precisão e sensibilidade. Sistema compacto, 

destinado a diversas áreas de aplicação. A tecnologia laser da 

FRITSCH permite selecionar separadamente 5 diferentes faixas de 

medição. Equipamento ideal para medições na faixa nano.  

O equipamento requer para seu funcionamento uma unidade de dispersão (acessório 

obrigatório seletivo), úmida ou à seco ou ambas. O sistema é modular, permitindo o uso de 

unidades de dispersão úmida e seca ou ainda unidade para pequeno volume de amostra, no caso 

de dispersão úmida. Todos os módulos de dispersão podem ser conectados à unidade de 

medição individualmente ou combinados e podem ser facilmente trocados ou adicionados para 

novas rotinas de medição. Equipamento de acordo com as normas de qualidade ISO 13320, 

garantindo repetibilidade e exatidão dos resultados. Oferece programas-padrão permitindo a 

operação simples do equipamento, além de permitir programação customizável, de acordo com 

os requisitos do cliente.   

Inclui: Notebook 15,6" com software MaS control pré-instalado para a operação do equipamento 

Analysette 22 Microtec plus, Sistema operacional Windows 7 Pro 64Bit inglês, Processador Intel 

Core 2 Duo, 2 GB RAM, 320 GB HDD (ou similar, conforme disponibilidade na ocasião do seu 

pedido). 

Software MaS incluso, em conformidade com FDA CFR 21 parte 11, para controle, registro e 

avaliação de resultados, permitindo análise de acordo com a teoria de Fraunhofer ou Mie, controle 

dos processos de medição via POPs (procedimentos operacionais padrão), utilização de 

relatórios de medição padrão ou customizáveis, avaliação estatística, exportação de dados para 

Excel TM, banco de dados SQL, operação simples e de fácil aprendizado, interface de usuário em 

vários idiomas. 

Características Técnicas 

  



Método de análise  Difração a laser / Dispersão a laser 

Faixa de medição  0,01 - 2000 µm 

Laser 

Três lasers semicondutores: 2 x verde (λ = 532 nm, 7 mW), 1 

x IR (λ = 940 nm, 9 mW).  

Polarização linear 

Número de classes de 

tamanho de partícula 
Max. 165 

Configuração Óptica  
Fourier inverso  

Célula de medição móvel (patente FRITSCH) 

Lentes de Fourier 

260 nm e 560 nm de comprimento focal (verde ou 

infravermelho) 

10 mm de diâmetro do feixe de laser na lente de Fourier 

Alinhamento do feixe de 

laser 
Automático 

Classe de proteção 

laser 
1 (De acordo com a EN 60825) 

Sensor  

2 segmentos 

1x para direção vertical e 1x para direção horizontal da 

polarização do laser 

57 elementos 

Tipo de dispersão 

(de acordo com a 

unidade de 

dispersão 

obrigatória seletiva) 

Úmida; à seco 

Tempo de medição 
5 – 10 s (medição única) 

2 min (ciclo de medição completo) 

Reprodutibilidade de d20 ≤ 1% 



acordo com a norma ISO 

13320 

Voltagem 100-120/200-240 VAC 

Frequência 50-60 Hz 

Dimensões (L x P x A) 68 x 62 x 35 – 55 cm, dependendo da configuração 

Peso 48 – 52,6 kg, dependendo da configuração 

 

Marca: Fritsch/Alemanha.  

Link para o catálogo: http://www.alemmar.com.br/catalogos/Fritsch/Analysette/A-22-LASER-

DIFFRACTION.pdf 

 

 

Preço Unitário:  Euro 31.200,00 
 

Acessórios obrigatórios para o item 1 
 

 
 

• Unidade de dispersão úmida para pequenos 
volumes SVA, catálogo 22.8800.00.  

Unidade de dispersão automática ideal para 
medições em solventes orgânicos, ou quando se 
possui apenas quantidades mínimas de amostra 
disponíveis. Necessita de menos de 50 ml de 
líquido por todo o circuito de medição,  medição 
automática, lavagem e análise são garantidas. 
 
Visão Geral dos recursos 

 
• Amostra com volume abaixo de 50 ml de líquido; 
• 100 watts de energia ulta-sônica, controlável; 
• Lavagem automática para limpraza rápida; 
• Sistema de circulação de líquido sem espaço morto; 
• Todas funções são SOP controlada 

 
 
 
Preço Unitário: Euro 12.030,00 
 



Acessório Obrigatório para o catálogo 22.8800.00 
 

• Kit de conversão para extrema resistência química da unidade dispersão de pequenos 
volumes de amostra, catálogo 22.8855.00 

 

Preço Unitário: Euro 2.530,00 
 
 
Preço Total Conjunto: Euro 45.760,00 
Frete Interno e Embalagem Estimados: Euro 465,00 
Preço Total FCA: Euro 46.225,00 
 
 
Para os itens acima: 
 
Exportador: Fritsch 
Moeda: Euro 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS VÁLIDAS PARA TODA A PROPOSTA 
 

Nota: Para sua orientação, informamos que o(a) EUR do dia 11/11/2014 foi cotado(a) a R$ 
3,1800 

 

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

Embarque: Em até 60 dias após confirmação do pagamento antecipado feito através de 
remessa bancária 

 

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

 

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

Validade desta proposta: 15 dias 
 

LM/jk 

 

 

 

 

 

 



 

CONDIÇÕES GERAIS PARA IMPORTAÇÃO DIRETA PELO CLIENTE 
  

Anexo a nossa proposta nº 2958/2014 de 11/11/2014 
  
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.  

 

  


