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Cuiabá, 13 de Fevereiro de 2018
Proposta nº 60107/1 - RRJ 

Município de Gaucha do Norte 
Tel: (66) 98432-4621
E-mail: mauro_olartechea@hotmail.com
A/C: Mauro Sérgio O Abreu
 
REF: Estradas Municipais

 
Prezados Senhores, 
 
 
ARMCO STACO S.A.  produzindo soluções para a engenharia viária há mais de 100 anos, apresenta proposta comercial
para o fornecimento abaixo descrito. 
 
Tubos Metálicos Corrugados  ARMCO STACO , para utilização em obras de drenagem pluvial, canalização de córregos,
passagens inferiores de veículos e/ou pedestres, tubos camisa e outras aplicações diversas; instalados a céu aberto para
posterior aterro e compactação. Fabricados de acordo com a Norma ASTM A-761 e dimensionadas conforme a AISI. 
 
Tubos Metálicos Corrugados  ARMCO STACO , para utilização em obras de drenagem pluvial, canalização de córregos,
passagens inferiores de veículos e/ou pedestres, tubos camisa e outras aplicações diversas; instalados a céu aberto para
posterior aterro e compactação. Fabricados de acordo com a Norma ASTM A-761 e dimensionadas conforme a AISI. 
 
Tubos Metálicos Corrugados  ARMCO STACO , para utilização em obras de drenagem pluvial, canalização de córregos,
passagens inferiores de veículos e/ou pedestres, tubos camisa e outras aplicações diversas; instalados a céu aberto para
posterior aterro e compactação. Fabricados de acordo com a Norma ASTM A-761 e dimensionadas conforme a AISI. 
 
Tubos Metálicos Corrugados  ARMCO STACO , para utilização em obras de drenagem pluvial, canalização de córregos,
passagens inferiores de veículos e/ou pedestres, tubos camisa e outras aplicações diversas; instalados a céu aberto para
posterior aterro e compactação. Fabricados de acordo com a Norma ASTM A-761 e dimensionadas conforme a AISI. 
  
PRODUTOS E PREÇOS
 

Item Produto Quant. Unid.
Preco Unit.

(R$)
Preço Total

(R$)
% IPI

1 MP 100, circular, galvanizado, espessura de 2,00mm,
diâmetro de 1,80 metros, mod. 18 C 

40,00 Metros 1.233,32 49.332,80 0,00

2 MP 100, circular, galvanizado, espessura de 2,00mm,
diâmetro de 2,00 metros, mod. 20 C 

50,00 Metros 1.361,30 68.065,00 0,00

3 MP 100, circular, galvanizado, espessura de 2,70mm,
diâmetro de 2,00 metros, mod. 20 C 

50,00 Metros 1.552,70 77.635,00 0,00

4 MP 100, circular, galvanizado, espessura de 2,00mm,
diâmetro de 2,30 metros, mod. 23 C 

24,00 Metros 1.547,46 37.139,04 0,00

5 MP 100, circular, galvanizado, espessura de 2,70mm,
diâmetro de 2,40 metros, mod. 24 C 

12,00 Metros 2.573,36 30.880,32 0,00

Valor Total (R$): 263.052,16
Valor IPI (R$): 0,00

Valor Total da Proposta (R$): 263.052,16
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Valor Total da Proposta por Extenso: duzentos e sessenta e três mil  e cinquenta e dois  reais e dezesseis  centavos

 

CONDIÇÕES COMERCIAIS
 

Condições de Pagamento: Contra Aviso de Material Pronto
ICMS: Incluso
Frete por conta do(a): ARMCO STACO sem descarga - Gaucha do Norte - MT
Prazo de Entrega: 45 dias após a confirmação da proposta
Validade da Proposta: 15/3/2018
Peso Total: 23.438,00 Kg

 
OBSERVAÇÕES
 
1) Material fornecido em comprimentos múltiplos de 1,00m (linha MP 100).
 
2) Não está incluso nesta proposta o preço da montagem dos materiais.
 
3) Acompanham os materiais todos os parafusos e porcas necessários à montagem, bem como planta de montagem.
 
4) FRETE: Já incluso nos preços (produto colocado no endereço do cliente)
Ressalva: pedido  com peso inferior a 14 toneladas, implicará em mudança na condição de gratuidade do frete, passando
este a ser por conta do comprador.
 
5) Impostos Inclusos nos Preços : ICMS - Conforme Emenda Constitucional n.87/2015, PIS/COFINS 9,25 % ;
 
6) Pagamento contra aviso de material pronto. A Armco Staco dará início à fabricação do material. Tão logo fique pronto, o
cliente será avisado para efetuar o depósito em conta corrente do fabricante, nos enviando o comprovante para liberação do
embarque do material.
 
7) Reajustamento : Salvo alterações e/ou criações de novas alíquotas e/ou tributos, os preços apresentados são fixos e
irreajustáveis, para pedidos confirmados dentro da validade da proposta.
 
8) Para o cálculo das alturas de recobrimento foram considerados os procedimentos de cálculo recomendados pela AISI –
American Iron and Steel Institute, e os seguintes parâmetros:
 
• Tensão admissível do aço adotado = 2.320 Kg/cm2;
• Trem tipo H20 para rodovias;
• Peso específico = 1.922 Kg/cm3;
• Compactação de no mínimo 95% do Proctor Normal;
• Tipo de solo recomendado para o aterro: A-2-4 (areia ou pedregulho siltoso ou argiloso, com o máximo de 35% passando
na peneira nº 200);
• Alturas máximas de recobrimento para uso em rodovias trem tipo H20: mínima = 0,50m - máxima = 9,0m;
• Ângulo de atrito do solo = 0 graus.
 
9) DADOS CADASTRAIS:
 
- Empresa: Armco Staco S/A Indústria Metalúrgica
CNPJ: 72.343.882/0001-07 – Inscrição estadual: 84.867.462
Endereço sede/fábrica: Estrada João Paulo, 740 – Honório Gurgel – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 21.512-000.
 
- Representante do Estado de Mato Grosso : R & S REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2000, Centro Empresarial Cuiabá, Sala 1012, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT
 
Contato : Eder Silva e Paulo Rebuli
Fones: (65) 3621-1656 / (65) 99227-9798 - E-mail : eder.rsrepresentacoes@gmail.com ;
paulomt.rsrepresentacoes@gmail.com
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES PARA PREPARAÇÃO DA BASE PARA ASSENTAMENTO DAS ESTRUTURAS
METÁLICAS EM AÇO CORRUGADO:
 
As estruturas de aço corrugado são flexíveis, por isso não podem, em hipótese alguma ser assentadas sobre base rígida
(concreto ou rocha). Elas devem ser instaladas sobre base estável, que distribua uniformemente a carga recebida. Nos
casos onde se utilize a brita, ou material de grande percolação, é importante a execução de um selo de argila a montante e
a jusante da estrutura.
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Assentamento sobre terreno homogêneo:
 
Limpe o terreno afim de remover troncos, matacões ou qualquer elemento rígido que possa transmitir cargas concentradas à
estrutura.
Concluída a limpeza, nivele a superfície onde será assentada a estrutura.
Para assegurar maior homogeneidade da base, pode ser lançada sobre o terreno natural uma camada de brita, cascalho ou
similar.
 
 
 
Assentamento sobre terreno heterogêneo:
 
Para terrenos onde não existe homogeneidade de solo e de resistência em todos os pontos ao longo da estrutura, é
necessário tornar a base uniforme e estável, evitando-se com isso esforços oriundos de recalque diferenciais. As áreas de
baixa resistência deverão ser estabilizadas com material granular ou escavadas até uma profundidade onde o solo atinja
uma resistência satisfatória. Neste caso, após o preenchimento da região escavada com material granular compactado,
deve-se colocar uma camada de brita, cascalho ou similar de 15cm no mínimo, sobre a qual deverá ser assentada a
estrutura.
 
 
Assentamento sobre terreno fraco:
 
Para assentamento das estruturas em terreno fraco, deve-se primeiro estabilizá-lo com pedras-de-mão.
Depois, para melhor distribuição das cargas, utilize uma estiva de madeira, que deverá ser colocada como berço. A estiva,
com malha de aproximadamente 1,00m x 1,00m poderá ser feita com madeira bruta roliça (tipo eucalipto ou similar), com
diâmetro em torno de 10,0 cm. O enchimento da estiva deverá ser feito com pedra-de-mão ou cascalho grosso até atingir o
nível superior da madeira. A partir daí, deverá ser executada uma camada de brita, cascalho fino ou aterro compactado, com
espessura mínima de 20,0 cm.
 
 
 
Assentamento sobre terreno rochoso:
 
Quando encontrar rocha na base, proceda como segue:
 
a) Remova a rocha de 20 a 30 cm da geratriz inferior da estrutura. Esta remoção deverá ser larga e profunda o suficiente
para evitar qualquer possibilidade de contato da estrutura com a rocha.
b) O espaço aberto com a remoção da rocha deverá ser preenchido com solo compactado, formando um colchão.
 
A profundidade do colchão varia de acordo com o tamanho da estrutura e com a altura do aterro. Tubos grandes e aterros
altos requerem maior profundidade. Na maioria dos casos, 30 cm de profundidade é suficiente.

 
Estamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
 
Atenciosamente,

 
R & S Representações
Eder Silva
Tel: (65) 99227-9798
E-mail: eder.rsrepresentacoes@gmail.com
Site: www.armcostaco.com.br
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

 
 

Nome: ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 72.343.882/0001-07
Certidão nº: 139728164/2017
Expedição: 07/11/2017, às 13:01:49
Validade: 05/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
72.343.882/0001-07, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade
suspensa:
0002044-52.2014.5.10.0016 - TRT 10ª Região ** 
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 1.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

72.343.882/0001-07
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

17/05/1993

 
NOME EMPRESARIAL

ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA
 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********
 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico
22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para
irrigação
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA
 
LOGRADOURO

EST JOAO PAULO
NÚMERO

740
COMPLEMENTO

 
CEP

21.512-001
BAIRRO/DISTRITO

HONORIO GURGEL
MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO
UF

RJ
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
 
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005
 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 72343882/0001-07

Razão Social: ARMCO STACO S A INDUSTRIA METALURGICA

Nome Fantasia:ARMCO STACO

Endereço: ESTR JOAO PAULO 740 / HONORIO GURGEL / RIO DE 
JANEIRO / RJ / 21512-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2017 a 22/01/2018

Certificação Número: 2017122401461888373725

Informação obtida em 10/01/2018, às 15:30:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br
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TERMO DE GARANTIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS CORRUGADAS 
 
 
 
OBJETO: 
 
Garantia de durabilidade dos Tubos de Aço Corrugado com revestimento Galvanizado por 
imersão à quente. 
 
 
PRINCÍPIOS: 
 
a) Considerando que a camada de Zinco aplicada sobre as chapas metálicas dos bueiros 
poderá se desgastar de maneira previsível, dependendo das condições ambientais de abrasão 
e das características físicas e químicas da água e do solo, no caso de obras hidráulicas; 
 
b) Considerando que o produto em questão será utilizado como bueiro para drenagem, cuja 
declividade máxima não seja superior à  i = 0,006 m/m; 
 
c) O nível de abrasão seja classificado como não abrasivo ou baixo (sem ou baixa 
sedimentação). 
 
CONDIÇÕES: 
 
Garantimos a durabilidade dos produtos objeto deste TERMO DE GARANTIA por um 
período de 05 (cinco) anos a partir da data de emissão das notas fiscais de venda, desde que : 
 
a) Os bueiros sejam utilizados unicamente para a finalidade especificada nos Princípios; 
 
b) Nenhuma alteração seja feita nas chapas sem prévio anuência da ARMCO STACO; 
 
c) As chapas não sofram agressões mecânicas que alterem sua forma ou que venham a 
danificar o revestimento; 
 
d) As chapas não sejam expostas a fluxos abrasivos sem proteção mecânica adicional; 
 
e) As condições ambientais do local onde serão instalados não sofram modificações 
significativas que alterem os pressupostos estabelecidos; 
 
f) Todos os danos ao revestimento, que por ventura venham a ocorrer durante a montagem, 
sejam reparados de acordo com as recomendações da ARMCO STACO; 
 
g) Não haja despejos químicos na estrutura; 



 
 
h) Todos os procedimentos e normas técnicas para utilização e montagem de bueiros 
metálicos sejam observados após o fornecimento do material objeto deste; 
 
Após o período de garantia supra descrito, poderá ser necessário a execução de serviços de 
manutenção corretiva, com o objetivo de ampliar a vida útil em mais quinze anos.   
 
ITEM DO OBJETO: 
 
Cliente    : XXXXXXXXXXXXXXXX 
Número do Pedido      :            XXXXXXX 
Produto   : XXXXXXXXXXXXXXXX 
Diâmetro   : XXXX 
Espessura da chapa  : XXXX 
Revestimento   : Galvanizado por Imersão à Quente 
Local de instalação  : XXXXXXX 
Nota fiscal do produto  : XXXXXXX 
 
   
 
 

ARMCO STACO S.A. - INDÚSTRIA METALÚRGICA  
 
 
 

______________________________ 
Engo Luiz Antonio Maranhão Pereira 

Gerente de Engenharia 
Armco Staco S/A Ind. Metalúrgica 

 


