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Orçamento nº 128/2022                                                               4 de novembro de 2022 
                                                                                                                      
Cliente: Sirius                                                                              Contato: Mayara 
 
Endereço: Av. Giuseppina Vianelli di Napoli - Bosque das Palmeiras   

Cidade: Campinas-SP 

 

 

Proposta para prestação de serviços na área da construção civil a empresa Sirius, conforme escopo abaixo. 

 

Proposta: 

1. PONTOS DE ESGOTO S8 E S9 

 
• Abertura de calçamento e gramado para passagem de esgoto 

• Instalação de tubulação PVC Ø50mm branco, saindo do pé da parede 

até caixa de esgoto, no S08, 01 ponto 

• Instalação de 01 ponto na linha S08, com caixa de passagem e ligação 

na caixa da rede existente, contemplando 8,5 metros lineares 

• Instalação de tubulação PVC Ø50mm branco, saindo do pé da parede 

03 pontos, até caixa de passagem em concreto e ligação na caixa de 

esgoto, no S09 

• Instalação de caixa de gordura antes da ligação a caixa do esgoto Tigre 

• Fechamento de tubulação com placa cimentícia em 13 metros lineares, 

pintado na cor branca  

• bota fora e limpeza da obra  

 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
Acompanhamento técnico durante a execução e manutenção até sua liberação. 

Mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessário para execução dos serviços. 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
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Liberar toda a área. 

Facilitar o acesso dos materiais e funcionários. 

Fornecimento de ponto de energia elétrica e água, compatível com a necessidade do projeto. 

 
 
Valor do serviço, mão de obra e Impostos: R$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais) 
 
Código emissão NFS: 14.01 
 
 
              
 
 
 
             Prazo para início: 10 dias após pedido de compra formal 
 

Prazo de entrega: 07 dias uteis 
 
Condições de pagamento: 28 ddl 
 
 

Validade do Orçamento – 10 dias 
 
 
Necessário especificar quais os documentos exigidos por parte da Sirius para cada colaborador. 
 

 

 

Nossa empresa é registrada no CREA-SP sob o n° 217629 


