
 

 
 
 

TRANSMISSÃO DE E-MAIL NACIONAL 

  Data: 15/07/2014  

Para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe  
At.:Sra. Clara Arlene Ferreira 
Depto. de Licitaçõe e Compra 

E-mail: Colic.ifs@gmail.com 
Tel nº: (79) 3711-3123 

De: Sr. Renan F. Domingos – Depto. Comercial 
Assunto: Seu e-mail de 30/06/2014 

 

N/Cotação 1689/2014 
 

Conforme solicitação de V.Sas., oferecemos: 
 

Item 1 
 

Banho-Maria com tecnologia de micro processamento, modelo 
TW12, catálogo 9550112, com teclado inteiriço e com proteção 
anti-espirro oferece um alto conforto operacional. O Multi-Display 
luminoso (LED) indica até 6 valores de temperaturas visíveis por 
todo laboratório.A alta tecnologia de micro processamento com o 
controle de temperatura PID elimina excessos de temperatura e 
fornece alta estabilidade. O timer do aparelho simplifica as 
aplicações que dependem de tempo. Amostras sensíveis estão 
bem protegidas: Assim que as altas e baixas temperaturas são 
alcançadas um alarme sonoro intermitente é ligado. Se o liquido do 
banho alcança a temperatura mínima, um desligamento completo 

é iniciado e um sinal sonoro de alarme é ouvido. O equipamento foi projetado para funcionar sob 
regime continuo sem a necessidade de supervisionamento. O tanque do banho e todas as peças 
em contado com o liquido são feitas de aços inoxidável de alta qualidade. A tampa não 
acompanha o equipamento (opcional). 
*Foto meramente ilustrativa.  
 
Características: 
 
-Tecnologia de micro processamento com controle de temperatura PID 
-Multi-Display (LED) brilhante 
-Teclado inteiriço a prova de espirros de água 
-Chave liga-desliga a prova de espirros de água 
-Timer eletrônico 
-Sistema de alarme sonoro para altos e baixos limites de temperaturas 
-Dreno para práticos esvaziamentos do banho 
-Proteção contra secagem/temperatura de segurança fixada em 130°C 
-Vários tipos de acessórios incluindo a tampa de banho Makrolon (8970289) 
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Modelo:   TW12 
Part Number:  9550112 
Limites de temperatura: 20 a 99,9°C 
Controlador de temp.: PID 
Estabilidade de temp.: ± 0,3°C 
Display:    LED 
Resolução no Display: 0,1°C 
Programa integrado: Não 
Potência:   2000W 
Interface:   RS232 
Dimensões do banho: 35cm largura X 27cm comprimento X 14cm profundidade 
Volume do banho:  de 5 a 12 litros 
Dimensões do aparelho:  40cm largura X 32cm comprimento X 28cm profundidade 
Peso:    11Kg 
Temperatura ambiente: de 5 a 40°C 
Voltagem/Freqüência: 230V 50/60Hz ou 115V 60Hz 
Classificação DIN 12876-1:Classe 1 
 
Marca Julabo Labortechnik / Alemanha. Maiores detalhes técnicos conforme catálogo em anexo. 
(Link para catálogo:http://www.alemmar.com.br/catalogos/Julabo/catálogos individuais/TW12.pdf 
 

Preço Unitário: R$ 10.325,10 
 
O preço acima entende-se posto Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Sergipe, inclusive IPI de 5% 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  
 

 

Tampa escamoteável de aço inoxidável para Banho Maria modelo 
TW12, catálogo 8970267. 
Previne a perda de líquido devido a evaporação e protege as 
amostras de contaminação. Temperatura até 100 ºC. 
 

 
Preço Unitário: R$ 3.013,05 
 
 
O preço acima entende-se posto Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Sergipe, inclusive IPI de 5% 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. 

 

 

Tampa plana com 6 aberturas com anéis de aço inoxidável, 92 mm 
diâmetro para Banho Maria modelo TW12, catálogo 8970278. 
 
 
 

 

Preço Unitário: R$ 2.585,00 
 

O preço acima entende-se posto Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Sergipe, 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. 
 

Obs: Preços Válidos somente para aquisição simultânea de todos os itens 
desta proposta 

 

Para os itens acima: 

Exportador: JULABO GmbH 
Moeda: Real 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS VÁLIDAS PARA TODA A PROPOSTA 
 

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

Nota: Para sua orientação, informamos que o(a) EUR do dia 14/07/2014 foi cotado(a) a R$ 
3,0265 

 

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 
 

RFD/jrk 

 



 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL 
  

Anexo a nossa proposta nº 1689/2014 de 15/07/2014 

 
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. 


