À Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento

PROPOSTA Nº: 20210000

SOLICITANTE: Sra. Marisa Cerita Comiotto Freitas
E-MAIL / TEL.: meioambiente@capaodacanoa.rs.gov.br
REF.: Fornecimento de projeto elétrico
LOCAL: Estrada da Laguna KM 05 números 5370
OBJETIVO: Realizar o levantamento das cargas e emissão de projeto elétrico conforme atividades
solicitadas abaixo.

1. ATIVIDADES
✔

Projeto de uma malha de aterramento, com implantação de anel inferior, e aterramento das
bases da balança, proteção contra surtos DPS’s.

✔

Projeto das instalações elétricas internas da balança, de forma sobreposta nas paredes, e
instalação de iluminação geral da edificação.

✔

Projeto de instalação de uma rede aérea com cabo multiplexado desde a derivação da
subestação até a balança, ao qual servirá também como derivação para a rede da escola,
refeitório e balança.

✔

Projeto de instalação de postes contendo um ponto de iluminação pública e uma tomada
nos setores de tratamento de efluentes e no viveiro.

2. MATERIAIS
✔

Não aplicado

3. EXECUÇÃO
✔

O levantamento das cargas e fotos do local será realizado em 1 (um) dia útil em horário
comercial.

✔

O mesmo será realizado por 1 (um) engenheiro eletricista com ajudante.

✔

Data de execução a combinar, mediante disponibilidade da contratada e contratante

✔ Os trabalhos serão executados e coordenados pelas equipes da Tech Troy e Spengel
Engenharia, criando condições que permitam o perfeito desenvolvimento do mesmo.
✔

Para execução dos trabalhos é imprescindível o acompanhamento de um responsável
disponibilizado pela contratante para assegurar a qualidade do serviço.

4. LAUDO / RELATÓRIO
✔

Cliente recebe os projetos em até 20 dias a contar da data de visita técnica.
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5. GARANTIA
✔

Garantia de 1 ano desde que respeitadas todas as cargas.

6. CONTRATO
✔

Processo de licitação vinculado.

7. OBSERVAÇÕES
✔

Não será utilizada nenhuma locação.

✔

A presente proposta está fundamentada a partir das informações fornecidas pelo
contratante, caso seja identificada qualquer divergência em relação ao previsto, poderá ser
solicitada revisão dos valores orçados ou gerada cobrança de materiais e/ou serviços
excedentes.
Esta proposta tem validade de 20 dias

✔
✔

Estão exclusos toda e qualquer atividade ou material não mencionados no orçamento e/ou
visita técnica.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
✔

A vista

9. VALORES
✔

Valor total do projeto R$17.900,00

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para esclarecimentos que se façam
necessários.

Fábio Aron Palliano
Tech Troy
CNPJ 29.374.247/0001-50

Gravataí 12 de Agosto de 2021
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