
 

 

 

 

 

 

 

HIDRAULIS LTDA     Rua Transbrasil 300, Jardim Piemont, Betim/MG. 

CNPJ 05.268.449/0001-59 E-mail: hidraulis@hidraulis.com.br 

Fone: (31) 3334-5400  

www.hidraulis.com.br 

 

Betim (MG), 22 de março de 2017 
Sr. Werner Lorenz 
E- mail: wernerlorenz@gmail.com 
Telefone: 55.3533 -1160 
Orçamento nº 3106 
  
Em atenção á sua consulta, vimos apresentar orçamento para fornecimento do filtro Sidero SD 01. 
Item 1                                               Quantidade 01 unidade.  

FILTRO SD 01 – PARA RETIRADA DE FERRO E MANGANÊS - VAZÃO 1,5m
3
/HORA. 

 AÇÃO DAS ZEÓLITAS NA RETIRADA DO FERRO E MANGANÊS: As zeólitas agem como catalisadoras 
insolúveis na reação entre o oxigênio dissolvido na água e compostos metálicos solúveis, aumentando a 
velocidade da oxidação dos mesmos. Por ser um agente catalítico, o meio filtrante não é consumido na 
reação, nem necessita de regeneração. As partículas oxidadas ficam retidas no filtro e são removidas na 
retrolavagem. 
Com o SD 01 acompanha um clorador de pastilhas (importante p/ desinfecção da água e auxílio na oxidação 
do ferro, além de ser de uso obrigatório conf. Portaria do Ministério 
da Saúde); 
 
Sistema para vazões até 1.500 litros/hora.  
Confeccionado em PRFV de alta resistência pelo sistema de 
filamentos winding.  
Diâmetro maior: 0,50 m.  
Altura total: 1,50 m.  
Carga de zeólitas: quantidade eficaz para extração do ferro da água 
 
Preço total do filtro e dosador HD 204: R$ 4.875,00 

Dosador de cloro em pastilhas HD 204. 
Os Dosadores são aparelhos eficientes e econômicos no tratamento 
químico da água. O funcionamento, não elétrico e com pastilhas de 
cloro, consiste na retirada do cloro, em dosagem correta, pela própria água que passa no interior do 
dispositivo, dispensando bombas e uso de aparelhos eletrônicos. Com a 
vantagem do fácil manuseio, são indicados para residências, obras, comércios, 
hotéis e outros. Acompanha um comparador de testes de cloro e PH. 
Dosador de Cloro em Pastilhas HD 204 
Para sistema pressurizado ou livre; - 
Transparente para visualizar o consumo das pastilhas de cloro; 
Capacidade para até 600g de pastilhas de cloro de 65 mm de diâmetro; 
Clora até 7m³/hora; 
Suporta pressão de até 3 kg; 
Conexões de 3/4" ou 2”  
Com a vantagem do fácil manuseio, são indicados para residências, obras, 
comércios, hotéis e outros. 
 

13. Condições Gerais de Fornecimento 

Prazo de Fabricação e Entrega: Ate 05 dias úteis após aceite deste orçamento 
O prazo de entrega será contado após liberação do nosso departamento crédito/financeiro; 

Transporte: FOB – Indicar transportadora para coleta. 

Material será liberado no prazo de entrega para faturamento e coleta, cotações de transporte FOB por conta 
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do cliente. 

Inspeção externa: agendar para a data de entrega combinada (avisar quando no fechamento do  pedido). 

Condições de Pagamento: 30% de entrada + 30/60 dias (Combinar). 

*condições de pagamento estão sujeitas a liberação de crédito 
Limite de Fornecimento: Certificado de matéria prima, termo de garantia e desenho dimensional. 

Fora do Escopo de fornecimento: elementos de fixação e instalação 

Garantia: Até 5 anos contra defeitos de fabricação. A garantia será dada em 

nossas     dependências, dentro do respectivo prazo, sendo por conta do 

comprador as despesas de transportes. 

Cancelamento: Em caso de cancelamento de pedido de compra será cobrada uma indenização de 30% do 
valor do material. 

Validade da Proposta: 23/04/17 

Empresa optante pelo simples permite o aproveitamento do crédito de ICMS nos termos do artigo 23 Lei 
LC123. Quando na confirmação do pedido, favor informar a que se destina o material: matéria-prima, 
consumo ou revenda. 
 
 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Processo por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidade, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 
(Art. 1º, Lei Federal nº 9.795). 

 

 

 

Carlos Costa Santos 

Depto de vendas 
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