
 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE HÉLIO 

LIQUIDO AO EXTERIOR 
 
 
• O hélio líquido é por norma fornecido em reservatórios (Dewars) dos 

clientes. 

• Preço: 14,68 € por litro, acrescido da taxa de I.V.A. em vigor. 

• Este preço poderá sofrer uma redução de 10% para o consumo regular de 
grandes quantidades (Dewars com 100 litros ou mais e/ou grandes 
consumos regulares) 

• O transporte dos Dewars quer sejam ou não propriedade do cliente, é da 
sua responsabilidade. 

• Os Dewars para enchimento devem ser entregues no nosso laboratório com 
a antecedência mínima de:  

1) Dois dias úteis quando os Dewars estão frios.  
2) Cinco dias úteis, quando os Dewars estão quentes. 

• Sujeito à disponibilidade o ITN pode alugar Dewars, para fornecimentos, 
sujeito à cobrança de uma taxa de aluguer de 7€/dia. 

• As quantidades a facturar referem-se às medidas feitas à saída do nosso 
laboratório, sendo possível, creditar posteriormente a devolução do hélio 
líquido não utilizado. 

• As encomendas deverão ser efectuadas previamente através do telefone 
219946257/78 (Carlos Pais), e posteriormente confirmadas através do fax: 
219943871 ou por correio electrónico para cpais@itn.pt, com indicação de 
todos os elementos necessários para a posterior emissão da factura; 

• O pagamento da factura deverá ocorrer 30 dias após a emissão desta. 

Liquefacção de gás recuperado 
• No caso de haver vantagem em colocar no nosso laboratório hélio gás 

recuperado pelo cliente (em garrafas tipo B50), o gás poderá ser liquefeito 
com base na seguinte taxa dependente da pureza do gás: 

 a) pureza >98% ........................................ €2,5/litro; 
 b) pureza entre 95% e 98%  ....................... € 3,0./litro; 
 

• Para o cálculo do líquido a fornecer a partir do gás entregue utilizam-se as 
seguintes fórmulas: 

 Litros de liquido = 1.3 X volume de gás ( m3 p.t.n.),  
o que para cada garrafa de tipo B50 corresponde a: 
 Litros de líquido = 1.3 X 9.1 X pressão (bar/200). 
 
NOTA: Todos estes valores estão sujeitos à taxa do I.V.A. em vigor. 

 
Sacavém, 3 de Outubro de 2006 
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