PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO DE COTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO
01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

02 – DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

03 –LOCALIDADE:

04 –DATA:

DOM MACEDO COSTA/BA

26/11/2019

ITEM 23.2.1 - Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca
de inspeção e sistema de ancoragem. Incluso escada interna e externa tipo marinheiro;
Guarda corpo de 1,0m de altura; Preparo de superfície com jateamento abrasivo ao metal
branco (interno e externo), padrão AS 3, Acabamento interno e externo com duas demãos
de espessura seca de primer Epóxi; Pintura Externa com uma demão de poliuretano na
cor amarelo conforme projeto. Fornecimento e instalação.

EMPRESA
TCL RESERVATÓRIOS
CNPJ 05.643.576/0001-90
CAIXAS D'ÁGUA BRASIL*
CNPJ 33.706.963/0001-64
HIDROMETAL
CNPJ 03.380.406/0001-35

VALOR

FRETE

R$

23.000,00

R$

18.700,00

R$

R$

21.000,00

R$

TOTAL

R$

23.000,00

5.649,00

R$

24.349,00

10.200,00

R$

31.200,00

R$

26.183,00

incluso

MÉDIA ARITIMÉTICA

* - Cálculo do Frete:
Bilac/SP á Dom Macedo Costa/BA: 1.883 km (via BR-365)
Valor do Frete: R$ 3,00 por km
TOTAL: 1.883 x 3,00 = R$ 5.649,00

DOM MACEDO COSTA/BA
Local

Responsável Técnico
Nome: Bráulio Renato Fernandes Pitanga
Título: Arquiteto/Urbanista
CREA/CAU: CAU A-23.735-3

terça-feira, 26 de novembro de 2019
Data

Cotação 536/2019

Alagoinhas-Ba, 23 de novembro 2019.

A/C: Gabriel

PROPOSTA TÉCNICA

Reservatório tubular modelo FNDE
Através deste, temos a satisfação de lhes enviar nossa proposta para o
fornecimento dos reservatórios, conforme abaixo especificados:

Reservatório Metálico Tipo Tubular
CAPACIDADE (L)

DIAMETRO (m)

ALTURA

VALOR

15.000

1,60

9,80

R$ 23.000,00

Materiais, Processos e Normas Técnicas de Fabricação.
OBJETIVO: Esta norma é especifica para reservatórios de aço carbono,
sendo utilizado somente como depósitos de água potável para consumo
humano, destinado a abastecer o particular grupo restrito e para uso
público.
 Uso: Água potável para consumo humano
 Especificação do aço: USI SAC 41 (Usiminas), COR 420 (CSN), ou
similar, acompanhados de Certificado de inspeção de Usina, nas
espessuras indicadas.
 Soldas utilizadas: Sistema semiautomático, tipo mig09, com arames
cobreados e sólidos, executadas interna e externamente.
 Preparação de superfície: Jateamento abrasivo ao metal branco,
padrão SA3, conforme norma SIS 055900-1967.
 Normas seguidas pela empresa:
- ABNT – NBR 89/1978 – Construção de tanques metálicos
- ABNT – NBR 6123 – Quanto á força devidas dos ventos em edificações
em geral.
- ABNT – NBR 5008 – Chapas de aço de baixa liga e alta resistência
mecânica, resistentes à corrosão atmosférica, para usos estruturais.
- ABNT – NBR 6650 – Chapas finas a quente de aço carbono para uso
estrutural.
-ABNT- MB-7 – Eletrodos para soldagem ao arco-elétrico.
-ABNT-MB-5 – Ensaio de dobramento.
-AWS-A. 5.5 – Especificações de eletrodos de aço baixa liga para
soldagem por arco-elétrico.

-ASME-SECTION IX-BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE –
para procedimentos de soldagem e qualificação de soldadores.
- API STD 650.

1- Revestimentos:
 Interno: Epóxi Poliamida Bi componente, com características de alta
resistência físico-químicas e alta impermeabilidade, especifico para
contato com elementos aquosos, na cor azul piscina, anticorrosivo e
atóxico, com portabilidade comprovada pelo Instituto Adolfo Lutz,
aplicado em duas demãos sendo cada 125microemtroscom espessura
final de 250 micrometros.

 Externo: Esmalte Sintético PU dupla função, aplicado em duas
demãos, sendo cada 75micrometros com espessura final de 150
micrometros, na cor amarelo.

 Base: Nosso Reservatório é diferenciado pelo fato de primeiro
fornecemos a base junto com o projeto de fixação para o cliente. E em
seguida já levamos a caixa para ser colocada em cima da base, sendo
assim o reservatório não tem contato com o solo dando, mas
durabilidade ao mesmo.

2- Acessórios que compõem o reservatório (CONFORME
SOLICITAÇÃO DO FNDE):
 Escada interna fixa para manutenção e limpeza;
 Escada externa fixa tipo marinheiro.
 Suporte para fixação da tubulação no costado;
 Luvas roscáveis, em aço carbono, nas bitolas e quantidades á serem
definidas pelo comprador;
 Boca de Inspeção no Teto de 600 mm;
 Guarda corpo da escada e teto;
 SUPORTE PARA PARA-RAIOS;
 SUPORTE PARA LUZ DE SINALIZAÇÃO;
 EXTRAVASOR;
 DRENO DE LIMPEZA.
 CASA DE MAQUINA

3- CONDIÇÕES COMERCIAIS:
Prazo de entrega: 30 dias
Locais da Entrega: Dom Macedo Costa - BA
Prazo da proposta: 7 dias uteis.
FORMA DE PAGAMENTO:


50% de entrada;



50% na entrega da caixa.

4-

RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

 Garantias:
o Do Revestimento – 03 anos
o Da estrutura – 05 anos
 Fornecemos Projeto para confecção da fundação da caixa d água.
 Entrega do reservatório frete incluso
 Mao de obra para fabricação do reservatório.
 Içamento do Reservatório (levante da caixa)

5- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
 Acesso para que o caminhão chegue perto da base
 Local devidamente preparado para a instalação do reservatório.
 Material da base de fixação do reservatório.
 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Caso o local de entrega não
forneça condições adequadas para o serviço na data da entrega, o
içamento ficara a encargo do cliente.

6- PRODUTOS E SERVICOS OPCIONAIS PARA O
RESERVATORIO

 Purificadores e filtros de água, instalados na saída do reservatório.
 Filtros para remoção de ferro, manganês e calcário da água.

 Dosadores de CLORO, para o consumo humano da água recebida pela
via pública.
 Fossas sépticas com agentes bi degradadores; o que aumenta a
velocidade da decomposição de resíduos e não emite odores.
 Linha de reaproveitamento de água pluvial. (Armazenamento e
tratamento da água)
 Elaboração de projetos para combate de incêndio, devidamente
autorizado e avalizado pelo corpo de bombeiro.
 Elaboração de projetos para irrigação de pequenos, médios e grandes
culturas.

Firme de compra por Parte do Cliente
No aguardo de um breve retorno, agradecemos antecipadamente e nos
colocamos a vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que se
tornarem necessária.

Luís Cesar Teixeira Tanques ME (TCL Reservatórios)
CNPJ: 05.643.576/0001-90.
Fone (75) 3422-1750 / 9 9901-9090.
WWW.TCLRESERVATORIOS.COM.BR

Orçamento
Nº 89164
Nome: GABRIEL COELHO ANDRADE

Data: 26/11/2019

Email: gabrielcaec@gmail.com

Telefone: (75) 99155-7950

Cidade: -

Celular:

Especificações dos produtos
Tipo

Personalisado

Código

89164

Litros

TBL 15.000

Altura
Altura Coluna
Altura Taça
Diâmetro

1,60

Diâ. Coluna
Diâ. Taça
Comprimento
Altura Cone
Altura Total

9,80

Preço

18.700,00

RESERVATÓRIO
Chapas: Em aço carbono de alta resistência e tratamento contra a corrosão (Cos-ar-cor 400 ou USI SAC-41
garantindo maior durabilidade e integridade estrutural de acordo com o projeto Solda: internas e externas, conforme
norma AWS A5.18, para processo semi automático (MIG), utilizando arames sólidos e cobreados
Pintura interna :Tinta Epóxi com 200 a 250 micras – dupla função – cor azul de alta proteção contra
corrosão. Pintura externa: Tinta em PU com 180 a 200 micras na cor branca anti-corrosivo.

ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS Escadas tipo marinheiro, interna e externa, guarda corpo, grade no teto 1,00, cor padrão branca,
suporte de para raios, boia e luz piloto, tampa de inspeção 600 mm, 1 entrada de 1 1/2\", 2 saídas de - 1
1/2\", 1 dreno 1 1/2\"\", 1 extravasor 1 1/2\"\" , 1 respiro 3\", os chumbadores
acompanha o reservatório, outras conexões conforme a necessidade do cliente. ( Fornecemos projeto civil da base e
desenho técnico do reservatório com ART.) com casa de maquina e terá divisão por conexão sendo 5.000lts
inferior e 10.000lts superior.

GARANTIA
GARANTIA 5 anos para fabricação exceto mau uso e 2 anos para pintura.

PRAZO

PRAZO 50 dias. Única empresa de reservatórios a efetuar entrega com este prazo no Brasil.

FRETE
É muito importante observar o espaço físico para a instalação do reservatório, as instalações que ficarem
por conta de nossa empresa será exigido que tenha espaço físico livre e desimpedido inclusive de redes elétrica
e outros obstáculos que possam impedir a instalação da mesma ou colocar em risco a integridade física de nossos
colaboradores e equipamentos, neste caso nossa empresa dará suporte técnico e a contratação de Guindaste ou
outro equipamento necessário para a instalação da mesma ficará por conta do contratante ou cliente.
FRETE: R$ 3,00 km rodado com saída de Bilac/ SP. INSTALAÇÃO: O acesso tem que ser livre, caso não o
guindaste ficara por conta do cliente.

VENDEDOR
Elaine C. Jorge (Depto. Comercial), (18) 9.9652-7806

FORMAS DE PAGAMENTO
FORMAS DE PAGAMENTO Condições normais, entrada, 40% - 30/60/90 dias do pedido ou no Cartão BNDES em até 48
vezes (use nossa tabela para consultas de parcelas do BNDES) se avista desconto de 5%.
Validade da proposta:10 dias.

PROPOSTA COMERCIAL

Aparecida de Goiânia, 26 de novembro de 2019

Sr. GABRIEL ANDRADE
FONE: (77) 9 9155-7950
E-mail: gabrielcaec@gmail.com
LOCAL DA OBRA: DOM MACEDO COSTA - BA
Ref.: Proposta Técnica e Comercial Nº 200.26112019, atendendo a vossa solicitação, segue para sua apreciação a nossa proposta
técnica e comercial para o fornecimento de reservatório, para armazenamento e distribuição de água.
1 – DIMENSÕES:
MODELO
VOLUME
VOLUME
DIÂMETRO
ALTURA
ÚTIL
TOTAL
TOTAL
TUBULAR ALTO
15M³
19,7M³
1,60 M
9,80 M
( Com 2,00 metros de casa de maquina )

2 – CONEXÕES:
INCLUSO: Luvas, entrada, saída da água, extravasor, limpeza, suspiro, bocais para fios de boia e demais conexões ou ponteiras soldados
no reservatório de acordo com o solicitado pelo cliente.
NÃO INCLUSO: Bombas, Válvula Flap, Ventilação em fibra de vidro, Canos, Curvas, Toco, Borracha de vedação, registros e flanges de
encanamento.
3 – ACESSÓRIOS
• Escada Interna Fixa.
• Escada Externa Fixa tipo Marinheiro.
• Boca de Inspeção no Teto 600 mm com porta-cadeado
• Abraçadeiras para externos com conjunto de porcas e parafusos para fixar os canos (barriletes)
• Base metálica de cantoneira reforçadas para a fundação e conjunto de parafusos galvanizados para a fixação da taça na base
metálica

Estrada de Acesso ao Cepaigo - Expansul, GO, 74986-000 e-mail: Sirlei@hidrocampo.com.br
www.hidrocampo.com.br | www.hidrometalreservatorios.com.br (62) 3094-6619 | 0800 646 6336

CHAPA
3.35 mm

PROPOSTA COMERCIAL
4 – NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA DO PROJETO
• NBR 6123 – Forças Devidas ao Vento em Edificações.
• NBR 7821 NB 89 - Tanques soldados para armazenamento de petróleo e derivados
• NBR 14842:2015 - Soldagem - Critérios para a qualificação e certificação de inspetores para o setor de petróleo e gás, petroquímico,
fertilizantes, naval e termogeração (exceto nuclear)
• AWWA D-100/96 “Welded Steel Tanks for Water Storage” – “Tanques Soldados para Armazenamento de Água”.
• AWWA D-102/97 “Coating Steel Water Storage Tanks” - “Pintura para Reservatório de Água em Aço”.
5 – MATERIAIS, PROCESSOS E NORMAS TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO
a) Estrutura: Chapas de aço patinável (COR 420E) de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural,. Espessura de chapas a ser
utilizada estão feitas de forma a garantirem a integridade estrutural do reservatório quando cheio e submetido aos esforços e cargas
considerados nas normas de projeto.
a) Soldas: internas e externas, qualificadas na norma AWS A5.18, para processo semi-automático (Solda MIG), utilizando arames sólidos
e cobreados.

b) Pintura Interna: tintas especiais com alta proteção contra corrosão e atóxicas, totalizando em média de 210 a 240 micrômetros de

espessura seca, da tinta com dupla função (fundo/acabamento) aplicada em duas demão totalizando de 100 a 120 cada, final de 210
a 240 micrômetros de espessura seca de tinta atóxica Epóxi Poliamida Valchen de Alta Espessura, na cor azul piscina (com certificado
do instituto Adolfo Lutz- divisão de bromatologia e química) marca sherwin williams
c) Pintura Externa: tintas especiais de alta proteção contra corrosão, totalizando em média de 100 a 120 micrômetros de espessura seca,
sendo tinta esmalte industrial, Acabamento de Alquídico, totalizando em média de 50 a 60 micrômetros de espessura seca, na cor
branca brilhante. marca sherwin williams
d) Ancoragem: sobre a sua base metálica já curada, o reservatório será ancorado/içado com munck e fixado com parafusos especiais
fornecidos pela Hidrocampo.

6 - VALORES
QUANT.
01
01

PRODUTO
RESERVATÓRIO 15M³ MODELO TUBULAR ALTO + 2,00 METROS PARA CASA DE MAQUINA ( FNDE )
TRANSPORTE EM CARRETA DO RESERVATÓRIO PARA DOM MACEDO COSTA - BA

PREÇO
R$ 21.000,00
R$ 10.200,00

7 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : ENTRADA / 30 /60 ( Após emissão do pedido de compra )
8 - PRAZO DE ENTREGA: EM ATE 15 DIAS ( Após a emissão do contrato de compra )
9- VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias a partir desta

10 - RESPONSABILIDADES DA HIDROCAMPO
a) Entrega no prazo negociado
b) Rigorosidade na confecção do reservatório de acordo com o projeto
c) Fornecimento de ART (registro Crea-GO)
d) Fornecimento do certificado da tinta interna (Atoxica) para água potável
e) Certificado de garantia e conformidade com padrão SANEAGO
f) Fornecimento do projeto sugestivo para concretagem da base
g) Valores informados na proposta incluso tributações (consideradas alíquotas do estado de Goiás).

Estrada de Acesso ao Cepaigo - Expansul, GO, 74986-000 e-mail: Sirlei@hidrocampo.com.br
www.hidrocampo.com.br | www.hidrometalreservatorios.com.br (62) 3094-6619 | 0800 646 6336

PROPOSTA COMERCIAL
11 - RESPONSABILIDADES DO CLIENTE
a) Fundação civil para apoio do reservatório, (CONCRETAGEM DA BASE)
b) Após assinatura do contrato, o cliente deverá entregar a base concretiza em até 20 dias
c) Comunicação da data de liberação da base civil para a montagem do reservatório.
d) Providenciar a retirada da base metálica com antecedência na fábrica em Aparecida de Goiânia Go
e) Acesso a base deverá ser pelo de menos 30 metros em toda sua circunferência, para facilitar descarga do reservatório e a montagem
do reservatório.
f) Içamento do reservatório
g) Responsabilidade civil sobre a concretagem da base do reservatório.
h) Instalações hidráulicas, elétricas e acessórias do reservatório.
i)
Bombas, Canos, Curvas, Toco, Ventilação em fibra, válvula de retenção, Borracha de vedação, registros e flanges de encanamento
j)
Fornecer a relação e localização dos bocais de conexões do reservatório.
k) Fornecer energia trifásica 380 volts no local da obra ( ou gerador 60 KVA )
l)
Fornecer banheiro ou (se químico com limpeza de 2 em 2 dias) para higiene pessoal da equipe, durante a montagem
m) Fornecer água potável no local da obra para consumo dos funcionários
n) Disponibilizar próximo a base, local para container de alojamento da equipe de montagem guardar os maquinários ( container
fornecido pela Hidro Campo )
o) Arcar com tributações de diferença de alíquotas para fora do estado de Goiás.

12 – GARANTIA: A HIDROCAMPO, garante a qualidade de seus reservatórios pôr 60 (sessenta) meses, em relação a defeitos de
fabricação, corrosão e pintura interna, dispondo de assistência imediata e qualificada, sem ônus algum, salvo quando constatado mal
utilização, alteração na estrutura do reservatório sem permissão prévia escrita pela empresa e acontecimentos de força maior. A garantia
terá validade mediante as comprovações das manutenções anuais.

13 - RESERVA DE DOMÍNIO: Toda compra é realizada com pacto de reserva de domínio, que se efetiva a partir da entrega do
equipamento ao comprador e se prolonga enquanto o comprador não cumprir integralmente as obrigações contratuais celebradas com a
HIDROCAMPO METALÚRGICA. Isto posto, o equipamento fornecido permanecerá na posse precária do comprador, que assume o
compromisso de fiel depositário.

14 –CONSIDERAÇÕES CONTRATUAIS: no caso de confirmação de pedido, a aceitação do mesmo por parte da Hidro Campo dependerá
de aprovação do crédito, bem como da assinatura de contrato de compra e venda entre as partes, com as cláusulas abaixo:
•
No caso de cancelamento da venda, a Hidro Campo terá o direito de cobrar pelas despesas já incorridas na fabricação do
reservatório, bem como multa contratual, nos termos definidos em contrato.
•
No caso de atraso ou retrabalho no descarregamento e levante do reservatório na obra por não cumprimento de responsabilidades
do cliente (ex.: acesso impedido a base, base fora de nível, nichos fora de localização), a Hidro Campo poderá cobrar despesas
adicionais decorrentes desta espera e/ou retrabalho no que se refere a hora/diária de pessoal, caminhão e guindaste.
•
No caso de mudança de dimensões e/ou especificações do reservatório após a compra e por solicitação do cliente, a Hidro Campo
poderá rever o valor do reservatório de forma a adequá-lo as novas dimensões e/ou especificações desejadas pelo cliente.

SIRLEI EMÍLIA
___________________________________
Fone: (62) 9 9163-5379 3094-6619 / 3283-6197
Hidro Campo Metalurgica Ltda
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