
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba 
Autarquia Municipal  (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

                 ANEXO ÚNICO - TERMO DE REFERÊNCIA           

CONTRATO Nº 23/2014 

Os reservatórios deverão ser fabricados atendendo as normas de fabricação: NBS PS 
1569 e ASTM D 3299 e apresentar ou dispor:

• Diâmetro mínimo = 5,00m;
• Altura máxima = 13,50m;
• 01 bocal de entrada de 8” com flange;
• 02 bocais de saída de 8” com flange;
• 01 respiro de 8” x 180°;
• 01 tubo extravasor de 8” com extremidade com tela em aço inox #3mm, con-

forme desenhos em anexo;
• 01 bocal de inspeção cilíndrica no tampo de 24”;
• 01 bocal de inspeção cilíndrica no costado de 24”;
• 02 alças de içamento;
• 12 chumbadores de fixação de ¾” (galvanizados);
• 02 Visores de nível com escala volumétrica;
• 01 escada marinheiro com guarda corpo, com plataformas intermediárias e 

superior;
• Guarda corpo na calota em torno da plataforma superior e com piso anti-der-

rapante na calota; 
• Logotipo do SEMAE afixado ao costado, em material resistente às intempéri-

es, com dimensões de 2,00 x 1,50m.

Condições de fornecimento:
a) O reservatório deverá apresentar garantia mínima de 24 meses, contados a 

partir de sua data de entrega;
b) O transporte e a descarga do reservatório correrão por conta do fornecedor;
c) A empresa vencedora da licitação deverá apresentar, antes da construção do 

reservatório, seu Projeto Completo com todos os detalhes para Aprovação e 
liberação do início de construção, objetivando adequar os serviços de monta-
gem na base;

d) Prazo de entrega do Projeto : 03 (três) dias a partir da assinatura do contra-
to;

e) Prazo de entrega do reservatório: 60 (sessenta) dias a contar da aprovação 
do projeto, pelo Semae.

f) Local de entrega: Rodovia Piracicaba Anhembi, SP 147, Km 155, Bairro Nova 
Suíça – Piracicaba, SP;
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