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coNTRATo QUE ENTRE sl cELEBRAM o sERVIço nqorygyo DE Ácue E

ESGoTo Do rvruÑiciplõ DE SoRocABA E A ALFA LAVAL LTDA',, PARA

il-eîúiËruõÀo'-pnEDfftvA, pneÝÈñlvA _E_-_coRREnvA EM cerurRÍrucAs
DECANTER DA MARCA ALFA LAVAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO

381612020 - SAAE...

O SERVTçO IUTOruOMO Oe ÁCUn E ESGOTO do município de

sorocaba, com sede à Avenida comendador camilo Júlio, no 255,

inscrito no CNPJ/MF sob o no 71.480.560.0001/39, neste ato

representado pelo seu Diretor Geral, senhor TIAGO SUCKOW DA

SILVI CAMhRGO GUIMARÃES, portador da Cédula de

ldentidade RG no 33.780.781 e cPF no 282.319'448-77, doravante

denominado simplesmente sAAE, e a ALFA LAVAL LTDA., com

sede à Avenida Mutinga, no 4935 - Edifício A, sala A - Vila

Jaguará, na cidade oe sao PauloisP - cEP.: 05110-903, inscrita

no'ct\lp¡-rr¡F sob o no 43.474.21210003-85, representada neste ato,

pelo seu Diretor Administrativo Financeiro, senhor fÁglO MUNIZ

beRRe, portador da Cédula de ldentidade RG no 24.406.386-2 e

CpF nó 
'24A.818.988-78, e pelo seu Diretor lndustrial, senhor

RICARDO ABREU DE MIRANDA, portador da cédula de

ldentidade RG no 9.166.279-4 e cPF no 074'732'868-46,

doravante designada GoNTRATADA, têm entre si, justo e

contratado noJ termos da Lei Federal no 8.666/93' em

conformidade com o edital do lnexigibilidade de Licitação No

12t2021 - Processo Administrativo no 3816/2020 - sAAE, e as

cláusulas a seguir reciprocamente aceitas'

PRIMEIRA - Objeto.

1,1. A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que lhe

foi feita no Processo Administrativo no 3816t202O - SAAE, e por força do presente

instrumento, se obriga a executar para o sAAE, manutenção preditiva, preve-ntiva 
.e

corretiva em centîífugas ¿ecantàr da marca Arfa Laval, destinado a Diretoria

óä#;"ü; õrr, coñforr" a quantidade estimada, especificação e preço apresentado:

Serviço Autônomo de

Água e Esgoto
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Valor Total
(R$)

Valor Unit.
(R$)MarcaUnid. DescriçãoItem Qtde

1.311.663,10'1.311.663,10
Alfa
LavalServ

Manutenção Preditiva, Preventiva e
Corretiva em Centrífugas Decanter
da Marca Alfa Laval.
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SEGUNDA - prazo e condições de execução do objeto.

2'1. A GONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazomáximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da ordem de Serviço queserá emitida pelo Departamento ou setor responsável.

meses, a contar a^ ¿^tzdl',,,,1",Ílå1""x:.iåi::å:î"i:: ::ïåi:îåïi 3î,.:î.$i:îi?físico-financeiro.

2.2.1. O prazo de execução poderá ser alterado nostermos do artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93.

considerada recebida.após 
^ _"3r;!;*.¡" 

c"'xi,.o;lT."lfi:r 
ri.åoliruo'o"llçoo ,^ï!1Constatadas irregularidades, o SAAE, sem pre¡uizo oas penalidades cabíveis, poderá:

2.2.2.1. Rejeitá-los no todo ou em parte senäo corresponderem à,s especificaçÕes do edital e seus anexos, determinando suasadequações que deverão ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sendo deresponsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e riscos relativos à substltuiçä;. 
--

caso fortuito ou inte'r","ol.1å. 
'"fl$",1ã".",:J"J:äå:ì"'ixîftiì]l:Ïil:if,iJ,",ï ffiå:que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no pio"""so e acolhidospela Administração, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas.

ANroNro vrErRA r'uÉ*o, 
ti::l'i.:ttî"3rf,å1= 

J;;'n'ååi ir.:îå3ïr:':1âifl
;para'"p'á'"Åta-lonaqualidaãedefiscalizador

contrato' o fiscalizador poderá designar outros funcionários para äu"¡iiã-là no exercício dafiscalização.

responsáver deverá comunicar 
" 

3"1"t;0" r'iåo?iïfflEi::ï,:ïh:îu::,2o:'^ir",*:î
por apostilamento.

se n h o r D r E G o A u c u s r3 T o' åä'Ëì::lf iï. 
"';" 

f.:l li :â¡å ?âá .ä :îå ri::]il" ;diego'camelo@alfalaval.com, como preposto e responsável pela execução do objeto, que

GoNTRATO No 4 L tstctzozz
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prestará toda a assistência necessária, devendo comparecer ao SAAE sempre que

determinado pela fiscalizaçäo.

2.5.1. Qualquer ocorrência ou anormalidade, que

venha interferir na execução do objeto, deverá ser comunicada ao SAAE imediatamente.

2.6. Regime de Gontratação: empreitada por preço unitário.

2.7. Subcontratação: Poderá haver subcontrataçäo de

parcela do objeto, até o limite de 30o/o (trinta por cento), manlendo, porém, sua

lesponsabilidadê integral e direta da CONTRATADA perante a Autarquia.

2.7.1. A subcontratação deverá ter a anuência

expressa deste SAAE, e a subcontratada deverá comprovar a sua id.oneidade perante o

óriao, sua regularidade fiscal e previdenciária, conforme habilitação exigida no instrumento

co-nvocatório,loem como o vínculo com a CONTRATADA'

TERCEIRA - Recebimento do objeto.

3.1. Quando os serviços estiverem concluídos, será emitido

Termo de Recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

p"tt"t em até 15 (quinze) dias da comunicacão escrita da CONTRATADA'

3.2. O Termo de Recebimento Definitivo (assinado pelas

partes) será emitido após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a

ãã"qrâCao do objeto aos termos contiatuais, observado o disposto no art. 69 da Lei

8.666/93.

3.2.1. O ptazo de observação/vistoria será de 90

(noventa) dias, contados do recebimento provisório

QUARTA - Reajuste de preços e pagamentos'

4.1. será de responsabilidade exclusiva da GoNTRATADA,

todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto, inclusive os trabalhistas, bem

como, os custos relacionados ao transporte do-s materiais/equipamentos e carregamentos

do local de partida até o local de destino.

4.2. os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de

12 (doze) meses, a contar da data Oä aþresentação da proposta nos termos $1o do art' 20

da Lei Federal 10.19212001'

4.3. Os Preços teräo reajuste de acordo com a variação do

indice de Preços ao Consumidor - IPC/F mínimo de um ano,
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contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo a seguinte
fórmula:

P=Pox.l Onde:
P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta.
| = lndice do mês de reajuste
lo = índice do mês de afresentação da proposta.

lo

4.5. o SAAE terá o prazo de 0s (cinco) dias úteis contados
da data de recebimento da medição, para analisá-la e aprová-la.

coNrRArADAenca,i,Í;6;'",TJïä:'J:iï?ii:;:îiffi ,'f 
,:.hïlÍrî,ålÏ!li.¿,1

fiscal eletrônica/fatura correspondente.

4.3.1. O reajuste apurado pela fórmula acima, seráaplicado para os serviços realizados a partir do mês subsequente ao do aniversário daproposta.

4-4. Até o 5o (quinta) dia útir de cada mês, a GONTRATADA
deverá apresentar ao SAAE a medição dos serviços executados durante o mês anterior,para conferência e aprovação.

4.6.1. A CONTRATADA emitirá a nota fiscaleletrônica/fatura com valores devidamente discriminados, onde deverá ser atestado aexecução dos serviços pelo Setor competente do SAAE.

esta be rec ido n a n 
""o 

r, ç*' ;" or3o,3ËåTË: ;"" 
" 
::iu

efetuado pelo SAAE, conforme

4.7.1. Na sexta feira da primeira semanasubsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscallfatura, concluído entresegunda e terça feira;

4.7.2. Na sexta feira da segunda semanasubsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/faturi, concluído entrequarta e sexta feira;

4.8. A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada peloDepartamento/Setor responsável no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data dasua apresentaçäo;
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encaminhados ao fiscalizador

3\
Y¡\

para o e-mail
4.11.

nota fiscal, deverão ser

4.8.1

GoNTRATO N" i &ltsuctzozz

A nota fiscal/fatura, será assinada e datada

pelo(s) fiscal(is) e, na sua ausência, a liberação poderá ser realizada pelo chefe da área

solicitante;

4.8.2. Se forem constatados erros no documento

fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a

partir da apresentação do documento corrigido.

4.9. o prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta)

dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

4.g.1'Emcasodeinobservânciaquantoaocritériode
pagamento, o. SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da

variaçao do "índice de Ëreços ao Consumidor - lPc-FlPE", acumulado entre a data da

exigiOitiOaOe e a data de seú efetivo pagamento e sobre o valor em atraso incidirá juros

de 1% (um por cento) ao mês, pro-rata-die.

4.9.2. A CONTRATADA não poderá suspender o

cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento, de

a"ordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal no 8.666/93.

4.10. A CONTRATA deverá apresentar juntamente com a nota

fiscal eletrônica, as certidões abaixo relacionadas, sob pena das sanções estabelecidas,

podendo, ainda, a critério da administração, ter o contrato rescindido:

a) certidão conjunta Negativa de Débitos oq certidão
Conjunta positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da

Uniáo, inclusive contribuiçäo social, expedida pela Secretaria da Receita Federal e;

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da ápresentação do CRF - Gertificado de

Regularidade do FGTS;

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante

a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Gertidão Negativa de Débitos

TrabalhLtas (cNDi) ou'certidão positiva de oébitos Trabalhistas com os mesmos efeitos

da certidão negativa (CNDT'EN).

4.10.L Deverá apresentar também a relação de

recolhimentos individuais dos funcionários contratados para a execuçäo dos serviços,

objeto do presente certame.

ubitem 4.10, incluindo a

contratos@saaesorocaba.sp. gov'br
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QUINTA - Sançöes por inadimplemento.

5.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples
condição do edital contrato e/ou do presente compromisso ou peio descumprimento parcial
ou total do mesmo, as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais pråvistas
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal no g.666/g3, em esþecial:

5.1.1. Multa de S% (cinco por cento) sobre o valor
total da proposta, caso a CONTRATADA não a mantènha, s'em prquízo das demais
sançöes estabelecidas.

5.1.2. O não cumprimento dos prazos
estabelecidos para a execução do presente compromisso conforme estabelecido no
edital e seus anexos, acarretará à GoNTRATADA a multa de 0,6% (zero vírgula seis pár
cento), por semana completa de atraso, calculada sobre o valor do item em atraso ou
da parcela do serviço em atraso, limitada a 3% (três por cento) do vator do item em
atraso ou da parcela do serviço em atraso;

totar da nota fiscar eretrônicj 
tol,. 

d¡"%1tï1"."1i:äji"åî3"!!iLtiå;Ì'lJ; ",""1fj
justificado, até o lt¡1i.þ_d9_3þ (três por cento); ao fim dojquais, se os sérviços não forem
reiniciados pela GONTRATADA, o contrato poderá, a critério do êAAE, ser rescindido.

contrato caso deixe de "o**lå,. "" T:'å1å""J,u:[ii,3;:åï'? î:.:ililJlT3 i:
encargos sociais e fundiários, junto com o documento fiscal, conforme subitem 4.10;

5.1.5. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor
total do contrato, se os serviços forem executados por intermédio de terceiros, sem
observância do estabelecido no ilem 21;

varor totar do contrato,. por o¡"5Íå6"t,,.#11ã T fl;,ä 
(Í:'i;J'äf 

îT,"o:Jf,:it"J"î:descumprimento a qualquer cláusula;

5-1-7- Murta de s% (cinco por cento) sobre o varor
total do contrato, em caso de rescisão contratual por inadimplênóia o" ç9NTRATADA.

A licitante que, convocada dentro do prazo devalidade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou a presentar
documentação fa sa exigida para o ce rtame, ensejar o retardamento da execução de seuobjeto, não mantiver a proposta, falha r ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal , ficará IMP EDIDA DE LICITAR E CONTRATARpelo prazo de até 05 (cinco) anos, com Federal ou Municípíos

5.1.8.

DA/SL
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será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se

refere o inciso XIV do arl.4 da Lei Federal 10.520102, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominaçöes legais

(Art.7o, Lei Federal 10.520102).

5.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente

instrumento näo exclui a possibilidadé de aplicação das demais, bem como das

penalidades previstas na Lei Federal no 8.666/93'

SEXTA - Recurso financeiro.

6.1. A despesa decorrente do presente compromisso será

atendida através das dotações orçamentárias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse

fim, no corrente exercÍcio îinanceíro, conforme rubrica orçamentária no 24-04.00 3.3.90'39

17 512 5005 2165 04.

SÉTIMA- Vinculação ao edital do lnexigibilidade de Licitaçäo
No 1212021.

7.1. A execução do presente contrato está vinculada as

condiçöes do Termo de Referência e da lnexigibilidade de Licitação No 1212021' seus

anexos e à proposta da GONTRATADA apiesentada ao Processo Administrativo no

381612020 - SAAE.

7.2. Fica a GoNTRATADA obrigada a manter durante a

vigência do presente contrato, todas as condiçöes de habilitaçäo e de qualificação exigidas

põr ocasiao do processo licitatório, devendo apresentar os documentos habilitatórios

sempre que solicitados.

7.3. Na hipótese de aditamentos serão solicitados os

documentos exigidos por ocasião do certame, sendo:

7.3.1. HABILITAçÃO JURíDICA (art. 28 da Lei

Geral), conforme o caso:

a) No caso de empresário individual: inscriçäo

no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Come rcial da respectiva

sede;

b) No caso de sociedade empresária ou

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor, dävidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

DA/SL
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c) No caso de sociedade simples: inscriçãodo ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local ä" sua ,"ä",
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

d) No caso de microempresa ou empresa depequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das pessoas
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condiçäo de microeñ-''pt"s" ou empresa depequeno porte, OU declaração, sob as penas da Lei, de que cumpie os requisitos legais
P.al? a qualificação como ME ou EPP, OU pela adesão da empr"s" ao Regime espe--ciat
Unificado de Arrecadação de Tributos.e Coniribuições devido. p"tas ME ou EÞp - Simples
Nacional (disciplinado no capíturo lv da Lei compiementar no l2aoa):

e) No caso de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização;

f) lnscriçäo no Registro público de Empresas
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onâe tem seðe a matriz, no caso de ser
o participante sucursal, filial ou agência;

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 

'das 
Pessoas Jurídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata oãrt. 10T da Lei no 5.764, de 1g71;

7.3.1.1. Os documentos acima deveräo
estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

(art.29 da Lei Geral):
7.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNpJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro deContribuintes Municipal relativo ao domicílio óu sede da cONTRRiRoe, pertinente ao seuramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;

c) Prova de regularidade para
Fazendas Federal e Munlcipal, do domicílio ou sede da GONTRATADA,
equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidÕes:

c1) Certidäo Conjunta Negativa deDébitos ou Certidão Conjunta positiva com Efeitos de Negativa, relativos a TributosFederais e à Dívida Ativa d União, inclusive contribuição l, expedida pelaa
Secretaria da Receita Federal;

DA/SL
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c2l Certidão Negativa de Débitos

Mobiliários ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Mobiliários, expedida

pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de

Regularidade do FGTS;

e) Prova de inexistência de débitos

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidäo Negativa

de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os

mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN)'

f) A comprovação de regularidade fiscal das

microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da

aSS inatura do pedido de compra originado do Contrato ou do Aditamento. No entanto, toda
ala ul lde

f1) Havendo alguma restrição na

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

cujo'termä ¡n¡.i"¡ ðorresponderá ao momento em que o proponente for declarado o

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública,

para a regularização dá documentação, pagamento_ ou parcelamento do débito e emissão

äe eventuãis certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa'

fzl A não regularização da

documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na preclusão do direito à

contrataçäo, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

f3) A ParticiPaçäo na condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte, Sem que haja o enquadramento nessas

categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei

7.3.3. QUALIFICAçAQ ECONOMTCO

Serviço Autônomo de

Água e Esgoto

FINANGEIRA (art. 31 da Lei Geral):

a) Fazer prova de possuir capital social

registrado g patrimônio líquido näo inferior a 8o/o (oito por cento) do valor total registrado,

"o*prou"do 
através da apresentação da cópia do Certificado de Registro Cadastral,

Contrato Social ou alteraçäo contratual devidamente registrado na.Ju.nta Comercial ou no

Cartório de Registro Civil ðe Pessoas Jurídicas ou apresentação do balanço.

DÁ/SL
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a1l Se a opção da CONTRATADA for
pela comprovação do patrimônio líquido deverá ser apresentado o Balanço patrimonial e
Demonstraçöes Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentádo na forma da
lei, que comprovem a boa situaçäo financeira da empresa, vedada sua substituiçäo por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais qrrnOo
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

al.1) O balanço patrimonial e
demonstraçöes contábeis serão aceitos, na forma da Lei, quando apreseniaOos por meio
de:

Publicação em Diário Oficial;
ou

Publicaçäo em Jornal; ou

Cópia ou fotocópia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da CONTRATAbA
ou em outro órgäo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

Comprovação por Sped.

b) Certidão Negativa de Falência, insolvência,
recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
CONTRATADA pessoa jurídica ou empresário indivìdual.

b1) Nos casos de Recuperação Judicial e
Extrajudicial, serão aceitas certidões positivas, com demonstração do plano de recuperaçåo,já homologado pelo juízo competente em pleno vigor, apto á corfrouar sua viabilidade
econ ôm ico-fina ncei ra.

7.3.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

", -.r"t-quadrode funcionários da empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno,perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anoi
efetuando qualquer trabalho, salvo na conãiçäo de apren diz, a partir de 14 (quatorze) anos.

7.3.5. Seni verif!çado o eventual descumprimento
9as conO¡c0el ,Ae q ¡aJ
impega, a pa4icipacão no certame ou a consulta aossequintes cadastros:

DA/SL
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a) Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas

e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União

(www. porta ldatra nspare n cia. g ov. br/san coesice is) ;

b) Cadastro Nacional de Condenaçöes Cíveis

por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

(www. cnj.jus. briimprobidade-adm/consultar-requerido.php)'

c) Lista de Apenados, mantida pelo Tribunal

do Estado de São Paulo (https:i/www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados);

7.3.6. A consulta aos cadastros será realizada em

nome da empresa CONTRATADA e também de seu sócio majoritário, por força do

artigo ,l2daLei n'8.429, de 1992 e Lei Municipal no 10.128 de 2012, regulamentada
pe¡õs Decretos Municipais no 20.786 de 2013 e no 20.903 de 2013, que prevê, dentre as

sanções impostas ao iesponsável pela prática de ato de improbidade administrativa,

a pioibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa

jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.3.7. ComProvaçäo dos Poderes de

representação através da apresentação de procuração que designe expressamente

"", 
,"pr"sãntante para assinatura de declarações, carta proposta e demais atos

pertinentes ao presente compromisso.

7.3.8. Na hipótese de não constar ptazo de validade

das certidões apresentadas, este SAAE aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento

e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes.

OITAVA - valor total do contrato'

8.1. O valor total do presente contrato, importa em

Rg 1.311.663,10 (um milhäo, trezentos e onze mil, seiscentos e sessenta e três rea ise
dez centavos).

NONA - vigência e garantia contratual.

9.1. A vigência contratual será de 30 (trinta) meses' contados

a partir da assinatura do contrato, poãendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites

legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal no 8'666/93'

9.1.1. O contrato poderá, a qualquer tempo, ser

alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais'

Serviço Autônomo de

Água e Esgoto

Redigido por Rosel¡ de Souza Domingues - Aux' Adm. DA/SL



Prefeitura de
$OROSABA

Serviço Autônomo de
Água e Esgoto

-Ý
e

Y-\rl'
J

DA/SL

GoNTRATO N" 4¿ tSLCt2O22

9.2. A garantia pelos serviços prestados pela
CONTRATADA é de 180 (cento e oitenta) dias contados do téimino b" 

"*""ução 
dos

serviços contratados.

9.3. Näo obstante qualquer disposição em contrário contida
neste Contrato, nas Condições Gerais, no Pedido de Compras e/ou nos seus anexos, fica
estabelecido que:

a) A CONTRATADA responderá pelos
danos diretos que tenham sido causados por sua culpa comprovada e exclusiva, ficando,
entretanto, desde já avençado que o fornecedor não será responsável, em nenhuma
hipótese, por perdas e danos indiretos, assim entendidos, exemplificativamente, como
aqueles decorrentes de perdas de produção, de receita e/ou lucros cessantes, perante a
CONTRATANTE ou quaisquer terceiros, em razão da execução deste contrato; e,

b) A responsabilidade agregada da
CoNTRATADA por danos diretos ocasionados por sua efetiva e exclusiva culpa,
relacionados com a execução deste Contrato, nunca excederá o valor cumulativo máximo
equivalente a 10o/o (dez por cento) do valor total do contrato.

9.3.1. Anticorrupção. As partes ficam obrigadas a
seguir sempre, rigidamente, os princípios éticos, morais e regulamentares, que sejam
aplicáveis às suas atividades e a obedecer, em qualquer circunstância, as disposiçöes da
Lei no 12'846, de 1o de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto no 8.420, de 1g de
março de 2015 (LeiAnticorrupção), Lei no 12.813 de 16 de maio de 2013 (Lei de Conflito de
lnteresses), Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011 (Lei Antitruste), Lei no g.42g,de 02
de junho de 1992 (Lei de lmprobidade Administrativa), Lei no 8.666, de 21 de junho de 19g3
(Lei de LicitaçÕes), conforme alterações, ou quaisquer outras leis e demais dispositivos que
tratem do combate à corrupção, antitruste e lavagem de dinheiro, que venham a ser
aplicáveis às Partes e a este Contrato.

9.3.2. LGPD. As partes decraram ter conhecimento
da Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira ("LGPD" - Lei 13.7ogl2o1g) e declaram estar
aderentes às melhores práticas e diretrizes, sendo individualmente responsáveis pelos
respectivos papéis de operadora e controladora de dados trocados em conexão com o
Contrato, de forma que, manterão indenes a Parte inocente no caso de quaisquer
penalidades ou indenizaçÕes que venham a ser imputadas em razão de culpa, dolo ou
ausência de atuação.

súftÖtAË.4
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9.3.3. Confidencialidade' As Partes obrigam-se a

manter em estrita confidencialidade e sigilo todos e quaisquer dados e informações

fornecidos por uma parte à outra Parte ou por estas adquiridos durante ou em

consequência do presente Contrato, excluindo quaisquer dados ou informações que

estejam em domínio público geral, obrigando-se cada Parte a não reproduzir ou utilizar as

informações da outra parte para qualquer finalidade que não esteja relacionada ao

presente Contrato e a não divulgá-las de qualquer forma para quaisquer terceiros sem a

prévia autorização, por escrito, uma da outra. As obrigaçöes contidas nesta cláusula

deverão sobreviver ao término do presente Contrato pelo prazo de 2 (dois) anos após o

referido término, por qualquer razâo'

9.4. considerando a atual conjuntura relacionada à pandemia

do covlD-1g e tendo em vista variantes que possam aparecer ocasionando possíveis

lockdowns, a execução do objeto do contrato poderá sofrer algum reflexo negativo que foge

do controle do Fornecedor. Neste sentido, caso o Fornecedor seja afetado pelos efeitos do

lockdown e não consiga cumprir as obrigaçÕes assumidas no contrato, comprovará tal fato

à CONTRATANTE e, consequentemente, näo poderá sofrer penalização pelo não

cumprimento do cronograma previamente estabelecido e novas datas serão acordadas

entre as partes.

DÉCIMA - rescisão contratual.

10.1. Em caso de rescisão, a CoNTRATADA reconhece

integralmente os direitos do SAAE previstos no Artigo 77 da Lei Federal no 8.666/93, sem

pre¡"uizo de indenização por danos diretos que a rescisäo possa acarretar.

10.2. A critério da Administração, o contrato poderá ser

rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei no 8'666/93'

{0.3. Os casos de rescisäo, se eventualmente ocorrerem, serão

formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditÓrio e a ampla

defesa' 
oÉcrMA pRtMEtRA - legislação aplicável.

11.1. O Presente contrato será reg ido pelas disPosições da Lei

Federal n 1O.52O|2OO2 e subsidiariamente na Lei Federa I no 8.666/93 e Posteriores

Serviço Autônomo de

Água e Esgoto

o

alteraçÕes, pelo Decreto Municipal no 14.575 de 05/09/2005, Decreto MuniciPal no 14.576

de 05/09/2005 e Lei ComPlementa r no 123 de 1411212006, alterada pela Lei ComPlementar

no 147 de 0710812014, Resolução no 08/2015, o Código Civil e o Código de DefeSa do

Consumidor, sendo que as Partes elegem o Foro de Sorocaba/SP dirimir qua

DA/SL
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questão relativa ao presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

termo em 02 (duas) vias
11.2. E, por estarem justas e contratadas , asstnam o presente
de igual teor e form é. e na presença de 02 (duas) testemunhas que

a tudo viram e assistiram, para fins e efe legais

Sorocaba, oT de de 2022
I

sERVtçO AU NOMO D
Tiago Suckow da Silva

sERVtçO AU NO
Luciano

Fábio unv

ALFA
rdo Abreu de Miran

O DE SOROCABA
Guimarães - Diretor Geral

G UA E ESGOTO DE SOROCABA
ra Bueno - Técnico Mecânico

LTDA.
retor Presidente

LTDA.
- Diretor lndustrial

Testemunhas:

omi'€G f\&S{o G*'b 02

Roseli
sorooba

508.0ÈAËÀ

Redigido por Rosel¡ de Souza Domingues - Aux. Adm. DA/SL



v,. Tr¡

DECLARAçÃO

1. ldentificaçäo do Dirigente:

Nome: Fábio Muniz Serra

Cargo: Diretor Presidente

Empresa: Alfa Laval Ltda

Telefone: (1 1) 5188-6054

2. Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do

Município, e no artigo 1o da Lei Municipãl no 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada

peto liecreto Municipal 20786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto

iVlunicipal no 20.g03 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses

impeditivas de contratação, e que:

1¿f nao incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo'

( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo'

( ) tenho dúvidas se incorro ou näo na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)

inclso(s) do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, certidões

e ¡ntoimaçoes complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de

inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal no

7.11 5, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade ldeológica),

que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, O+ de /-r-^ô'u,g de 2022

Prefeitura de
$0RocAm

Fábio un
Diretor Presidente
RG 24.406.386-2

Serviço Autônomo de

Água e Esgoto

CPF 248.878.988-78

e-ma il : fabio. mun iz(Oalfalval.com
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icardo Abreu de Mira da
Diretor lndustrial
RG 9.166.273-4

Serviço Autônomo de
Água e Esgoto

DECLARAçÃO
1. ldentificação do Dirigente:

Nome: Ricardo Abreu de Miranda CpF'.074.732.g6g-46

Cargo: Diretor lndustrial

Empresa: Alfa Laval Ltda.

Telefone: (1 1) 5188-60s4 e-mair: ricardo.miranda(ôalfalval.com

2. Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do
Município, e noartigo loda Lei Municipal no 10.128, de 30 de Maiode 2012, regulãmentada
pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pLlo Decreto
Municipal no 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses
impeditivas de contratação, e que:

( ) não incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) incorro nas hipóteses de inelegibiridade previstas no referido artigo.

( ) tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)inciso(s) do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, certidöes
e informações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de
inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal no
7'115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade ldeológica),
que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, gl de r-'''a..tctg de 2022.
)

Redigido por Roseli de Souza Domingues - Aux. Adm DA/SL
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TERMo oe clÊt¡ctA E DE NorlFlcAçÀo

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

CONTRATADO: Alfa Laval Ltda.

CoNTRATO No (DE ORIGEM): 1',futStctzozz.

OBJETO: Manutenção preditiva, preventiva e corretiva em centrífugas decanter da marca

Alfa Laval

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua' 
exe-cuçäo contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de

Contas do Estado de Säo Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema

eletrônico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular

cadastramento no Sistema de Procesi¡o Eletrônico, em consonância com o

estabelecido na Resolução no 0112011 do TCESP;

além de disponíveis no processo eletrônico, iodos os Despachos e Decisöes que

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no

Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de

contas do Estado de säo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei

Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partirde então, a

contágem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estäo cadastradas no

módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos

previstos no Artigo 2o das lnstruções no0112020, conforme "Declaraçäo(ões) de

Atualizaçäo Cadastral" anexa (s);

é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre

b)

c)

d)

2

e)
atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS Para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

b)

publicação;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber'

de 2022

DA/SL
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AUTORIDADE MÁXIMA
Nome: Tiago Suckow da S
Cargo: Diretor Geral
CPF: 282.319.448-77

Serviço Autônomo de
Água e Esgoto

NTIDADE:
tmaraes

RESPONSÁVEIS LA MOLOGAçÃO DO GERTAME OU RAT|F|CAçÃO DA
DISPENSA/INEXIGI LI E DE L|C|TAÇÃO:

RESPONSÁVe|S oue NARAM O USTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Tiago Suckow da S Guimaräes
Cargo: Diretor Ge
CPF: 282.319.448-7 kosiFarias

Nome: C rles Ale

Nome: Tiago Suckow
Cargo: Diretor Geral
CPF: 282.319.448-77

argo

Guimarães

de
de

Camargo
Agua

CPF 28-06

Pela

J.
tra

Cargo
CPF: 78.988-

þ
Ricardo re Miranda

rgo: Diretor lnd
074.732.868-46

ORDENADOR DE DESP DA NTRATANTE:

nte

Nome: Tiago Suckow da
Cargo: Diretor Geral
CPF: 282.319.448-77

Silva Cama

Redigido por Roseli de Souza Domingues - Aux. Adm

Guimarães

DA/SL



v.J
Prefeitura de
$OROCAßA

Serviço Autônomo de
Água e Esgoto

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
DEcLARAçÃo oe DocumENros À DtspostçÃo oo TRIBUNAL

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

CNPJ No: 71 .480.560/0001 -39

CONTRATADA: Alfa Laval Ltda.

CN PJ No : 43.47 4.21 210003-85

CONTRATO N" (DE ORIGEM): no /tr ¿l /SLC 12022.

DATA DA ASSTNATURA: qì ¡ {)3 t2022

VlcÊNclA: 3O(trinta) meses,

OBJETO: Manutenção preditiva, preventiva e corretiva em centrífugas decanter da marca
Alfa Laval.

VALOR (R$): R$ 1.311.663,10 (um milhão, trezentos e onze mil, seiscentos sessenta e
três reais e dez centavos).

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitaçäo, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas
do Estado de Säo Paulo, e seräo remetidos quando requisitados.

Sorocaba, Oì.de de 2022
J

Tiago Suckow da
Diretor Geral

uimarães

tia rocaba.s ov.br

r'¡

a Cama
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊruCn PAß PRESTAçÃO oe SERVIçOS ESPEC-IALI2ADOS DE

tvltñùr e n c-Ãotlïi Cci ml ÊïÂr,¡ ¡ Ce p REb rr MA, p REVENr lvA E co RREr lvA E M

cENTRíFUGAS DECÀÑren oqsepannþao_o_e_souDos E líOuloos MARcA ALFA

LAVÂ. PELO PRAZO DE 30 MESES.

OBJETO:

Este termo destina-se à contratação de empresa especializada para a prestação de

serviços de manutençãp eletrómecânica preditiva-, preventiva e corretiva em

centrífugas decanter de separação de sóliäc¡s e líquidos, da marca Alfa Laval'

aplicadõs em Estações ds Ttatam'ento de Esgoto e d-e Água do SAAE Sorocaba' com

fornecimento de peças orginais e mäo-de-ob-ra qualificada, com vigêncilg"*l9lfllJt
meses).

A tabela a seguir apresenta a relaçäo das cet:trífugas que fazem parte do escopo

(todas de fabricação da Álfa Laval):

1

2.

Tabela I - as AIfa Laval sob

seguintes serviços:

. Desligamento do equiPamento;

hilidade do SAAE Sorocaba

No de série

5220162

5220029

5220033

5220199

5220200

ESPECTFTCnÇÖes:

2.l.Avaliação lnicial

A CONTRATADA deverá, ao início do contrr :, efetuar uma avaliaç?q lr"!4 em cada

uma das centrífugas. Esia avaliação consist' na execuçäo, pela CONTRATADA' dos

(

AplicaçãoModeloLocal de lnstalação
EsgotoAldec 20

ÁguaAldec 20

ETE Carandá

ETA Cerrado
ÁguaAldec 20ETA Cerrado
AguaAldec 30ETA Vitória Régia
AguaAldec 30ETA Vitória Régia

!
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Retirada do equipamento do local de instalaço;

Transporte para as instalaçÕes da contratada;

Desmontagem;

Substituição do kit principal (rolamentos e vedções);

Avaliação detalhada do estado do equipamentc (peritagem);

Geração de relatório;

Envio do relatório para aprovação do saae sorotaba;

Execução dos serviços que obtiveram aprovação;

Remontagem do conjunto;

Transporte para as instalações do SAAE Sorocaba;

Reinstalação no local de funcionamento;

Testes de funcionamento, efetuando-se as inÞrvenções necessárias caso
ocorra alguma falha do equipamento nos testes.

Poderá ser identificada a não necessidade de envio pa"a peritagem de um ou mais
equipamentos, baseando-se no histórico de operaçãc. A peritagem resultará na
elaboração de um relatório fotográfico indicando a situação de cada centrífuga bem
como as medidas corretivas eventualmente necessárias. Tal relatório devèrá ser
apresentado em até 03 (três) dias úteis após envio da centrífuga e as açÕes propostas
no relatório serão submetidas à aprovação do SAAE Sorocaba. O retorno das
centrífugas à operação constitui início da contagem de horas para efeito das
manutençÕes preventivas. As avaliaçÕes iniciais ocorrerão conforme programaçäo
feita em comum acordo com o SAAE Sorocaba.

2.2.Man utençöes Preventivas

A CONTRATADA deverá realizar as manutenções preventivas (básica, intermediária e
principal) e corretivas nos equipamentos listados na Tabela 1.

2.3.Manutenção Preventiva Básica

Nesta manutençäo devem ser executados os seguintes serviços:

. Verificação do painel eletrico;

. Limpeza interna e externa dos painéis elétricos;

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

v

.,<v
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. Reaperto dos terminais e conexões elétricas;

. Verificação e ajuste da tensão das correias, trocando-as quando necessário;

. Verificação do nível de óleo da caixa de engrenagens e troca do óleo, quando

necessário;

. Mediçäo da vibração e verificaçäo de desgastes do equipamento;

. Verificação da temperatura dos mancais;

. Desmontagem do tubo de alimentação e verificação do desgaste do mesmo;

. Verificação dos rolamentos;

. Limpeza geral do equiPamento;

. Recolocação do equipamento em funcionamento, diagnosticando e sanando

eventuais problemas encontrados durante os testes;

. posterior apresentaçäo de relatório com analise completa do equipamento.

A cada visita de verificação destinada exclusivamente à manutenção básica, dois

equipamentos devem ser verificados conforme o escopo citado.

2.4.Manutenção Preventiva Principal

Esta manutençäo deverá ser executada na estação de tratamento do SAAE Sorocaba

"- 
qr" o equipamento está instalado, exceto Se concomitantemente houver a

necessidade de execução de algum serviço de recuperaçäo que precise ser feito nas

iniiãr"co"r da 69NTRATADA, incorpora- os serviços das manutençÕes preventivas

básica e intermediária.

A cada 8000 horas de operaçäo, cada equipamento deverá passar por uma

manutenção preventiva principal que consiste na substituição de todas.as vedaçÕes e

rolamentos da rosca e ò¡tindro (kits MSK da rosca e do cilindro). Nesta manutençäo

deverão também ser substituídos os componentes danificados que se identifique

antes ou durante esta manutençäo.

A manutençäo preventiva principal consiste na execução seguintes serviços:

. Retirada do equipamento do local de instalação e transporte a!é_a área de

rãnrténção de càda unidade com auxílio de funcionários do SAAE Sorocaba;

. Troca de todos os rolamentos;

. Troca de todas as vedações do kit principal; {



. Avaliação da operação e parâmetros de processo;

. Análise de vibraçäo;

. Medição/Análise de corrosäo e desgaste da rosca;

. Verificação do torque dos parafusos das seções do rotor;

. Desmontagem da máquina e do mecanismo de transmissão;

. Avaliação de desgaste interno e externo do rotor;

. lnspeção visual do mecanismo de transmissão;

. Troca do óleo da caixa de engrenagem, quando necessário;

. Remontagem e pré{este da máquina no local de instalação;

. Verificação do painel elétrico;

. Limpeza interna e externa dos painéis elétricos;

. Reaperto dos terminais e conexÕes elétricas;

. Verificaçäo da instalação (mecânica e elétrica) e alarmes;

' Recolocaçäo da máquina no local de instalação com auxílio de funcionários do
SAAE Sorocaba;

' Recolocação do equipamento em funcionamento, diagnosticando e sanando
eventuais problemas encontrados durante os testes;

. Teste de performance com análise de vibração;

' Emissão de relatório com o laudo técnico do equipamento, inclusive rosca e
rotor.

O agendamento da intervenção deverá ser em comum acordo com o SAAE Sorocaba.

A intervenção deve se iniciar e terminar na mesma semana, sendo que tanto as peças
de substituição programada quanto eventuais substituiçÕes corretivas devem estar em
estoque mantido pela CONTRATADA quando não forem materiais facilmente
encontrados no mercado. Fica, portanto a CONTRATADA responsabilizada pela /'l
eventual falha na avaliação da disponibilidade de materiais no mercado, implicando il/
atrasos na conclusão do serviço. tr
O eixo entalhado da caixa de redução deverá ser lubrificado.
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Os amortecedores de vibração deverão ser verificados e, se necessário, os mesmos
devem ser substituídos.

O óleo do redutor deverá ser substituído

z.s. Man utenções corretivas

.Manutenções corretivas programadas.

Durante as manutenções preventivas intermediárias e principais devem também ser

feitas manutençöes corretivas. As peças necessárias para execuçäo. devem ser

identificadas tanto quanto possível: pela equipe do SAAE Sorocaba e pelo técnico da

CONTRATADA em inspeção prévia, Neste caso a CONTRATADA deve enviar o

técnico já com as peças cu¡a necessidade de substituiçao já havia sido detectada'

No caso de peças cuja necessidade de substituiçäo só foi identificada apÓs a

verificação pelo técnico da CONTRATADA e não seja viável providenciar e trocar a

peça no mesmo dia, dentro do horário comercial, a efetiva substituição será

i'eágendada para o dia útil seguinte, pazo no qual a CONTRATADA providenciará a

peça correta.

.Manutenções corretivas emergenciais.

euando houver alguma intercorrência que não permita o funcionamento do

equipamento, a COÑTRATADA será acionada para que dentro de 03 (três) dias úteis

enviä um técnico para verificar o equipamento e indicar as providências necessárias
para recolocação do equipamento em operação satisfatÓria.

Havendo constatação prévia da necessidade de troca, a CONTRATADA deverá

providenciar para que as peças necessárias cheguem ao local de instalação do

equipamento juntamente com o técnico que irá efetuar o reparo.

A substituição de peças em manutençöes corretivas depende de aprovação, pelo

SAAE Sorocaba, de relatório técnico apontando os problemas encontrados.

A manutenção corretiva se encerra após a recolocação do equipamento em

funcionamento.

Faz parte do escopo de manutenção corretiva a recolocação do equipamento em

funciônamento, diagnosticando e sanando eventuais problemas encontrados durante

os testes.

2.6.Recuperaçöes.

Na inviabilidade de manutençäo nas instalações do SAAE Sorocaba, a CONTRATADA

enviará os equipamentos þara suas instalações a fim de realizar, conforme a

necessidade, uma ou mais das recuperações a seguir:
(



. Recuperação das ripas do cilindro;

. Recuperar diâmetros da rosca;

. Recuperação das aletas da rosca com material duro / pastilha;

. Recuperação suporte dos rolamentos;

. Recuperação anel de encosto;

. Balanceamento do cilindro;

. Balanceamento da rosca;

. Recuperação do cubo maior;

. Recuperação do cubo menor;

. Pintura da máquina;

. Teste de bancada;

. Revisão dos motores elétricos;

. Recuperaçäo do mancalesquerdo;

. Recuperação do mancaldireito;

. Realinhamento do conjunto na base.

Em cada envio para recuperaçäo, os serviços seguintes devem ser realizados e cuja
execução não deverá ser cobrada, pois se entende como integrante de qualquer
serviço de recuperação:

. Abertura da capota, tirar correias e acoplamento;

. Retirada da caixa de engrenagem;

. Retirada do conjunto rotativo;

. Desmontagem do cubo menor;

. Desmontagem do cubo maior;

. Desmontagem da caixa de engrenagens;

. Desmontagem da rosca;

v'
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. Lavagem das peças;

. Conferência da excentricidade da caixa;

. Controle visual;

. Montagem do cubo grande comPleto;

. Montagem do cubo menor comPleto;

. Montagem da rosca;

. Montagem da rosca no cilindro;

. Montagem da caixa de engrenagens;

. Montagem do cilindro na base;

. Montagem da caixa de engrenagens no cilindro e alinhar;

. Montagem da tampa da máquina e proteção da caixa de engrenagens;

. Colocaçäo de correias, religamento do motor elétrico;

. Teste da máquina, travamento e acabamento final'

Os serviços de recuperaçäo seräo executados após aprovação do relatório emitido

õ"faCOÑ1RATADA onde-devem constar informações que comprovem a necessidade

b" er"cução dos serviços. Neste relatório devem constar fotos que indiquem a

condiçäo do equiPamento.

2.T.Quantidades

As quantidades previstas (preventivas) a serem adquiridas säo indicadas nas

planiihas de composição do Anexo A deste Termo de Referencia.

Para os itens corretivos e recuperaçÕes, Serão trocados apenas quando necessário'

2.S.Treinamento

A CONTRATADA deve promover um treinamento teórico e prático (e_nvolvendo

montagem/desmontagem e substituição de peças) de 02 (dois) dias para 15 pessoas,

envolvéndo teoria e p-rática e destinado ao pessoal de manutenção e operação.

Este treinamento deverá, necessariamente, ser ministrado pelo fabricante dos

equipamentos haja vista o know-how e a complexidade dos equipamentos envolvidos. (



3. CONDTçÖES TÉCN|CAS:

3.1. os equipamentos deverão atender, após a execuçäo dos serviços, aos pontos
de rendimento/perfomance especificados pelo fabricante. para isso, a
contratada deverá dispor (em sua oficina, ou comprovando a disponibilidade de
uso de outra, de terceiros) de recursos que permitam a verificação do ideal
funcionamento e performance dos equipmentos.

A contratada deverá obedecer a todas as recomendações do fabricante, no
referente a bitolas, dimensÕes e procedimentos para execuçäo dos serviços.
Além disso, deverá apresentar certificados de procedência dos materiais e
peças emitidos pelos fabricantes, de modo a garantir a rastreabilidade e
qualidade dos mesmos.

A contratada deverá possuir e utilizar ferramentas, dispositivos e equipamentos
aprovados e/ou recomendados pelo fabricante para desmontagem, montagem
dos equipamentos e execuçäo da manutenção. Além disso, possuir
instrumentos de mediçäo aferidos por órgão competente, e dentro da validade.

A contratada deverá dispor (em sua oficina, ou comprovando a disponibilidade
de uso de outra, de terceiros) de balanceadora que permita realizar os
balanceamentos dos rotores e conjuntos girantes, garantindo a performance do
equipamento após sua intervenção.

Declarado o vencedor, o SAAE sorocaba realizarâ dirigências nas
dependências deste, verificando-se e comprovando se o mesmo possui/dispÕe
de todos os equipamentos e condições descritas nos itens acima. Caso não
seja comprovado que a empresa dispõe de todos os equipamentos, será dado
um prazo de 05 (cinco) dias para adequaçäo e nova diligência. Após esse
ptazo, será desclassificada e chamada a próxima licitante.

3.3.

3.5.

4. coNDtçÖES GERATS:

3.2

3.4.

v

4.1.

4.2

4.3.

Todas as peças envolvidas na manutenção dos equipamentos deverão ser
originais ou homologadas pelo fabricante.

As peças substituídas deverão ser garantidas pelo período mínimo de 06 (seis)
meses a contar da data da nota fiscal referente aos serviços executados.

Todas as peças substituídas deverão ser devolvidas ao SAAE sorocaba.

os serviços deverão ser executados, mediante autorização prévia do
Departamento de Eletromecânica lsetor de Mecânica, após o recebimento do

ß
4.4.
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laudo(s) técnico(s) do(s) equipamento(s), o(s) qual(is) deverá(äo) ser

enviado(s) por correio eletrônico no endereço:

robertocèia@saaesorocaba.sp.gov.br ou outro endereço na indisponibilidade
dos mesmos.

4.s. O prazo para envio de técnico para atendimento de chamada para

manutençåo corretiva emergencial / verificação do equipamento será de

03 (três) dias úteis após a comunicaçäo por parte do SAAE'

4.6. A duração de manutençäo preventiva/corretiva programada nas

instalaçöes do SAAE Sorocaba será de, no máximo, 03 (três) dias úteis
(incluindo manutenção corretiva programada).

4.7. O prazo para execução de serviço de recuperaçäo nas instalações da

COrufminDA será de 20 (vinte) dias úteis a partir da constataçäo do
problema. O prazo se encetra com o retorno do equipamento à operação
normal.

4.8. A apresentaçäo dos laudos técnicos deverá ocorrem em 07 (sete) dias
úteis quandó a entrega do relatório não implicar atraso no retorno do
equipamento à operaçäo normal ou em 03 (três) dias úteis quando o
reiatório for necessário para andamento no reparo dos equipamentos.

4.9. As manutenções preventivas de cada equipamento devem ser executadas
trimestralmLnte em cada equipamento nas datas específicas agendadas
em comum acordo com o SAAE Sorocaba e näo deve exceder 05 (cinco)
dias úteis (seja em antecipação ou adiamento) a data pretendida pelo

SAAE Soroca-ba. Gada manutenção preventiva deve ser concluída no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis sendo que, exceto por motivo de

força maioç devem ser escolhidos dentro da mesma semana.

4.10. O prazo para recolocaçäo em operaçäo das centrífugas que precisarem de

manutenção corretivá nas instalações da CONTRATADA será de 20 (vinte)

dias úteié a contar da data da comunicaçäo do problema à CONTRATADA
sobre o problema no equipamento, incluindo-se neste os prazos para

retirada e entrega do e{uipamento. A retirada do(s) equipamento(s) e
envio para as instalaçöes da CONTRATADA, devem ocorrer no prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da visita técnica que constatou tal
necessidade.

4.11. A contratada deverá dispor de veículo para retirada e entrega dos

equipamentos na instalação do SAAE Sorocaba, devendo ser o mesmo
adeciuaOo para o corretó e seguro transporte dos equipamentos. Os

endereços para retirada e entiega da(s) centrífuga(s) estäo listados
abaixo:

4.11..1. ETE Garandá {



Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, s/n - Jardim Carandá - Sorocaba -
SP (endereço aproximado para efeito de localização - Rua Waldemar Rosa
Santos - Jd. Carandá);

4.11..2. ETA Cerrado

Avenida General Carneiro, 2OO1 - Vila Lucy - Sorocaba - SP;

4.11..3. ETA Vitória Régia

Rua Antônio Silva Saladino, s/n - Parque Vitória Régia - Sorocaba - SP

4.12 O SAAE Sorocaba se dá o direito de, após executados os serviços, efetuar
eventuais desmontagens, bem como realizar ensaios mecânicos, a fim de
comprovar a qualidade dos materiais e componentes aplicados, bem como os
procedimentos adotados na desmontagem e montagem.

4.13. O SAAE Sorocaba se dá o direito de, durante a execução dos serviços, realizar
inspeções nas dependências da Contratada para comprovaçäo da observância
dos procedimentos recomendados pelo fabricante, da aferição dos
instrumentos utilizados na execuçäo dos mesmos e utilização de peças
originais, podendo solicitar a comprovaçäo mediante apresentaçäo de Notas
Fiscais e/ou Certificados de Ca I i bração/Aferição,

4.14. O relatório/laudo técnico do equipamento deverá conter o orçamento completo
do conserto de acordo com as tabelas de valores contidas na composição de
custos (AnexoA) deste Termo de Referência.

4.15 A CONIRATADA deverá fornecer as ferramentas em tipos e quantidades
compatíveis com o volume de serviços, mantendo estoque permanente em
almoxarifado seguro e de sua responsabilidade. A CONTRATADA deverá
fornecer e tornar obrigatório aos seus empregados o uso de uniformes
adequados à função, crachá com foto e EPls necessários para tal, além da
identidade funcional da CONTRATADA.

4.16. É obrigaçäo da Contratada, equipar os seus empregados com EPI's de acordo
com a situação (necessidade), atendendo a NR 18, devendo estes
equipamentos e as ações estarem conforme as orientações das normas de
segurança do trabalho.

4.17 A CONTRATADA deverá apresentar relação nominal de todos os empregados
que executarão as atividades constantes no objeto do contrato, devendo essa
relaçäo ser atualizada sempre que houver alteração e a cada etapa do serviço.
A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo transporte e alimentação dos seus
empregados.
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4.18

4-19.

A CONTRATADA deverá realizar reunião junto à fiscalização do SAAE

Sorocaba para definição do Plano de Trabalho. Essa reunião deverá ser

registrada em forma de ata com as definiçÕes e apostilada ao Processo

Adlministrativo referente ao certame. A qualquer tempo, durante a vigência do

contrato, a fiscalização poderá solicitar alteração dos métodos e procedimentos

conforme desenvolvimento dos serviços.

O plano de Trabalho consistirá na formalizaçäo do planejamento dos serviços,

e será discutido em uma reunião, a se realizar logo apÓs a assinatura do

contrato, antes do efetivo início dos serviços, da qual participarão

representantes do SAAE e da Contratada. Nesta reunião seräo consolidados

os termos constantes do Termo de Referência, e definidos detalhes da

execução dos serviços, como por exemplo:

' Esclarecimento de possíveis dúvidas e eventuais complementações de

assuntos de interesse, que não tenham ficado suficientemente explícitos neste

Termo de Referência e na proposta da Contratada;

. Confirmação dos componentes da Contratada e suas respectivas funçöes;

. Apresentaçäo da equipe de acompanhamento e fiscalizaçäo do SAAE;

. Formas de comunicação entre SAAE e Contratada;

. procedimentos de avaliação periódica e outras questões relativas ao bom

andamento dos trabalhos;

. Agendamento de reuniões sistemáticas de acompanhamento da execução

contratual;

. Discussão inicial acerca do escopo e forma de execução dos serviços

.l\-t
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\ 5. ; cAPAcITAçÃo rÉcrulce: , (N ..\''-

5.1. QualificaçäoTécnicaOperacional

Atestado(s) expedido(s) por pessoas jurÍdicas de direito público ou

privado em nome da empresa, comprovando a execução dos

berviços, similares e compatíveis com o objeto desta licitação,

deveñdo neles constar às quantidades, prazos e características dos

serviços (súmula 24 do TCESP e art. 30 da Lei). Tais atestados

deveräo estar devidamente registrados em entidade competente -

CREA, consideradas as parcelas do objeto da maior relevância,

como segue, já na quantidade de 50% (cinquenta por cento) do

objeto:
(



Execução de serviços de Manutenção Preventiva e/ou
Corretiva e/ou montagem e/ou instalação de centrífugas
decanter da marca Alfa Laval, com potência instalada de 5,5
kW e/ou vazão de 3m3/h de entrada.

6. MED|ÇOES:

6.1. O início dos serviços será em até (dez) dias rridos após a assinatura do
contrato, não sendo necessária a em de Serviço

6.2. As medições serão mensais e a Contratada terá até o 5" (quinto) dia útil de
cada mês para apresentaras medições, sendo mais 05.(cinco) dias úteis para
o SAAE Sorocaba avaliar e aprovar, autorizando a emissão da Nota Fiscal.

6.3. Deveräo ser medidos os valores referentes às tabelas de composiçäo de
custos constantes da proposta da CONTRATADA, anexa ao Contrato.

7. FISCALIZAÇAO e PRAZOS

7.1. A fiscalização será realizada pelo Chefe do Setor de Mecânica, Sr. Valdir
Augusto Joaquim.

7.2. A vigência do Contrato se
\

de 30 (trintq) meses após a assinatura, podendo
ser prorrogado, em entendi Dútuo.,

I SUBGoNTRATAçÖES E CONSÓnC|O

8.1 A subcontratação não será permitida no todo, podendo, porém, a contratada
subcontratar serviços específicos desde que tenha a anuência expressa do
fiscal do contrato. O valor não poderá ultrapassar 30% do valor do contrato.

8.2. Não será permitido consórcio, uma vez que diversas empresas no mercado
atendem às especificações deste termo de referência.

9. CRtTÉRIODEJULGAMENTO/MODALIDADE

9.1. O critério de julgamento deverá ser o meñór preço global dos serviços. Além
disso, este serviço é considerado como de engenharia comum, de amplo
conhecimento e domínio do mercado, podendo ser medido, fiscalizado e

v
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controlado com base nas especificações deste Termo de Referência' Assim, a

modalidade sugerida é o Pregäo Eletrônico'

Sorocaba, 03 de julho de 2020

ERA
Chcfe do Dcpa de Eletromccânica

Eng." ILVA OLIVEIRA IARIOZA
lirctor I dc Água

^



JUSTIFICATIVA

As centrífugas decanter são equipamentos responsáveis pela remoçäo de água do
lodo gerado no processo de tratamento de esgoto e água, então o lodo desidratado é
enviado para aterros sanitários. São equipamentos sofisticados e que estão sujeitos a
desgaste intenso e demandam mão de obra especializada.

Tratam-se de equipamentos sofisticados com características específicas e detalhes
construtivos desenvolvidos com pesquisa e desenvolvimento da empresa fabricante.
Demandam técnicos e mäo-de-obra qualificada e especializada para que a manutenção
adequada no equipamento seja possível.

O contrato visa à elevação da disponibilidade operacional destes equipamentos. O não
funcionamento adequado das centrífugas decanter implica riscos operacionais tais como:

' As centrífugas decanter são componentes fundamentais para o processo de
tratamento de água e esgoto. Sem elas näo é possível remover a água do lodo
gerado nos decantadores e o mesmo acabará por ser descarregado no meio
ambiente.

Possibilidade de autuação e multa pelo órgäo fiscalizador (CETESB) devido à
necessidade de despejo de esgoto sem tratamento ao meio ambiente.

Maior custo de manutenção, pois a determinaçäo do valor das peças e serviços será
feita após a incidência do problema, colocando a autarquia em posição
desprivilegiada para negociar preços.

Maior tempo médio para reparo (MTTR) devido aos trâmites burocráticos para a
compra de materiais e para a contratação de serviços.

Sorocaba, 03 de julho de 2020

Chefe do Depa de Eletromecânica

LVA OLIVEIRA BARBOZA

a
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Eng.o RO
Diretor ional de Água
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ANEXO A

O TOTAL DO CONTRATOcoMPos
PERITAGENS

PREVENTIVAMANUTEN
MANUTENÇÃO CORRETIVA

PEÇAS
VALOR TOTAL CONTRATO

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTALQUANTIDADETIPO
Tabela de preços para peças e

serviços de manutençäo preventiva
principal- MSK

1Serviço Principal (MSK)

1Kit MSK rosca

1Kit MSK cilindro

1Óleo - Galão 4lts

3Graxa LGHP2 - 0,4 Kg

Serviços e Peças para Manutençäo -

Aldec 20

PREVENTIVA PRINCIPAL (MSK) ALDEC 20

VALOR TOTALVALOR UN|TÁRIOTIPO QUANTIDADE
Tabela de preços para peças e

servigos de manutenção preventiva
principal- MSK

Serviço Principal (MSK) 1

Kit MSK rosca 1

Kit MSK cilindro 1

1Öleo - Galão 4Lts
3Graxa LGHP2 - 0,4 Kg

Serviços e Peças para Manutenção -

Aldec 30

PREVE A PRINCIPAL ALDE 30

(



Equ¡pamento Qtde. Por equ¡pamento Equipamentos
instalados

Tolalpl 24
meses Unitár¡o Valor totalc/ impostos

Aldec 20 I 3 24DEI
(PERrÓDrcA)
VISITAS

Aldec 30 I 2 16

Aldec 20 3 2 oMAN UTENçÃO PREVENTIVA PRINCIPAL
(MsK) Aldec 30 3 2 o

Aldec 20 3
TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTCO

Aldec 30 2

TOTAL PREVENTIVAS + TREINAMENTO

MAN UTENçAO CORRETIVA - RECUPERAçÖES Aldec 20 Aldec 30

Recuperar Ripas do Cilindro

Recuperar diâmetros da rosca

Recuperar aletas da rosca com material duro

Recuperação suporte dos rolamentos

Recuperação anel de encosto

Balancear Cilindro

Balancear Rosca

Recuperar cubo maior

Recuperar cubo menor

Pintura da máquina

Teste de bancada

Revisar os motores elétricos

Recuperar mancal esquerdo

Recuperação da base

Recuperar mancal direito

Recuperação Unitária Total

Recuperação Total

Percentual de utilização para 30 meses (70%)

v

v

I



g
V

Valor totalPeritagem UnitáriaQuantidadeAVALAçÃO TÉCNICA E EMISSÃO DO LAUDO/ MONTAGEM

E DESMONTAGEM / PERITAGEM

3Aldec 20
2Aldec 30

L

PREçO (com imPostos)DESCRTçÃOCÓDIGOALFA
LAVALITEM

ROSCA TRANS PORTADORA ALDEC 2061214280801

MONTAGEM TU Bo D E ALIM ENT2 61 24053681
SU PORTE TU BO ALIM ENTACAO61 239831 013

TUBO DE ALIMEN61 240878804

-TUAO 
ALIMENTACAO NX91 O/91 361240322815

SO6 22171116
GAXETA61240465027

PARAFU SEXT M A4-808 61 19402081
TAMPAO9 6119421804

BUCHA DE REDUCAO61 240561 0110
CONECTOR P/MANGUEIRA612405620111

PINO12 6123332904
PARAFUSO M12 X 3013 9844091215

PARAF CAB SEXT M12X35ISO4O1761 1 94001 3514
PARAFUSO61 1 94001 34't5

zuPONTT DO ROLAMENTO DO EIXO16 612403',!901
ANEL611944704817

ROLAMENTO DE ESFERAS6119501',l4518
n¡¡rl rnRvn DAM.58 X 2.0019 61 1 94451 58

ANEL DE VEDACAO22341213720
PARAF CAB ALLEN M8x20 A4-8061 1 940688421

O'RING 834518 NBR22 6116724021
PARAFUSO23 22171107

PLACA24 61 24033001
ANEL612408070125

DE ES611950114626
PARAF61 1940688527

EL612403170128
PARAF CAB ALLEN MBx16 A4-8029 61 I 9406883

PLACA D E REPRESAMEN TO R=89 RV430 6124036915
PLACA DE REPRESAMENTO R=88 RV4612403691431
PLACA DE RE PRE SAM ENTO R=$ 7 RV461 2403691 332
PLACA DE R EPR ESAM ENTO R=86 RV461 240369 233
PLACA D E REPRESAM ENTO R=85 RV434 612403691 1

PLACA D E REPR ESAMENTO R=84 RV435 61 2403691 0

K
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36 6 1 24036909 PLACA DE REPRESAMENTO R=83 RV4
37 61 24036908 PLACA DE REPRESAMENTO R=82 RV4
38 6124036907 PLACA DE REPRESAMENTO R=81 RV4
39 61 24036906 PLACA DE REPRESAMENTO R=80 RV4
40 61 24036905 PLACA DE REPRESAMENTO R=79 RV4
41 61 24036904 PLACA DE REPRESAMENTO R=78 RV4
42 6'124036903 PLACA DE REPRESAMENTO R=77 RV4
43 6124036902 PLACA DE REPRESAMENTO R=76 RV4
44 61 24036901 Placa de represamento R= 75
45 61 24080680 CUBO DA EXTREMIDADE MENOR
46 6124034180 CUBO DA EXTREMIDADE MAIOR
47 6124034480 Sessäo afunilado cilindro
48 612403680'l Anel flinger
49 61 24033980 ANEL DE DESGASTE
50 61 1 9406887 PARAFUSO DIN 912 M8 X 35
51 61 19406918 PARAF ALLEN DIN912 M1 Ox65
52 22158127 PARAFUSO
53 61 203671 36 PASTA MOLYCOTE
54 61 24034003 BUCHA DE DESGASTE
55 61 24036280 ROLAMENTOS PRINC IPAIS C/MANCAL
56 22172610 PARAFUSO M12 X 25mm 8.8 FZB
57 61 23961 401 FLANGE DA ENGRENAGEM
58 61 23970801 MANCAL DO ROLAMENTO
59 61 1 950071 3 ROLAMENTO DE ESFERAS
60 61 23304503 NIPLE P/ AVNX 418
61 22172125 PARAFUSO
62 61 1 9406890 PARAFUSO DIN 912 M8 X 50
63 6124070201 TAMPA DO ROLAMENTO
64 6'119501141 ROLAMENTO DE ESFERAS
65 61 23960901 POLIA
66 61 1 9406886 PARAFUSO DIN 912 M8 X 30
67 22158125 PARAFUSO
68 61 1 9460078 ANEL DE VEDACAO
69 6116720021 ANEL O'RING
70 61 23304501 NIPLE
71 61 24040080 CAIXA DE ENGRENAGEM
72 6116721294 ANEL DE VEDACAO
73 700087402 ANEL DE VEDACAO
74 6124040501 PLUG
75 1 1 45500 ROLAMENTO DE ESFERAS
76 7400600 ANEL TRAVA
77 6120874613 MOLA
78 6119442330 ANEL DISTANCIADOR
79 6116732574 RETENTOR
80 6119447033 ANEL ESPECIAL
81 6124419404 RETENTOR DA CAIXA DE ENGREN
82 61 24040030 KIT DE REPARO 1 KNM
83 6124036402 EIXO DA CAIXA DE ENGRENAGEM
84 6124044601 TAMPA P/ NXg1O
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PARAFUSO ALLEN CIC M12x1285 6'119406931
ARRUELA LISA AISI 31686 22310135

POLIA -IIPO SPA REV.O387 6124038101
ANEL DE RETENCAO88 66251 00

ANEL TRAVA89 6119445245
61 1 9406863 PARAF DIN91 2 M6 X 30 A4-7090

ROLAMENTO91 61 19501301

92 6124042401 SUPORTE

5 1 997508 ANEL ELASTICO93
POLIA NX-g10 USINADA94 6124042601

95 6124043901 CORREIA SPA L=950

6124042501 FLANGE96
EIXO DA CAIXA DE ENGRENAGEM97 6124042301

ROLAMENTO DE ESFERAS98 61 1 9500886
PARAF CAB ALLEN M1 OX25 A4-8099 61 1 940691 0
ARRUELA LISA DIN125A M1O A4'100 61 1 9440309
PARAF ALLEN DIN 913 M8x16 R.2101 61 19408653

61 1 9406882 PARAF CAB ALLEN M8x't2 A4-80102
ARRUELA LISA DIN125A M8 A4103 61 1 9440308
SUPORTH P/ SENSOR NXg1O104 6124044401

61 1 9406857 PARAFUSO DIN912 M6X8 44.70105
PARTE DOACOPLAMENTO106 61 23983380

61 23983801 MOLA DE COMPRESSAO107
ANEL108 61 23983501

SUPORTE109 6124032801
61 23983401 AC IONADOR DO ACOPLAMENTO110

BUCHA PLANA111 6120432406
PINO112 6120437001

113 61 1 9406856 PARAFUSO DIN912 M6 X 6 A4-70

6119442263 ARRUELA DE AJUSTE REV,Og114
ARRUEL.A DE AJUSTE REV.Og115 6119442203
ARRUELA DE AJUSTE REV.Og116 6119442143

6124038203 POLIA TIPO SPA DIAM.130117
POLIA TIPO SPA DIAM.131118 6124038204
POLIA TIPO SPA DIAM.132119 6124038205
POLIATIPO SPA DIAM.134120 6124038206

6124038207 POLIA TIPO SPA DIAM.137121
POLIA TIPO SPA DIAM.141122 6124038208

123 61 24038209 POLIA TIPO SPA DIAM.148

124 6124038210 POLIA TIPO SPA DIAM.163

PARAF CAB ALLEN M1 Ox'l 6 A4-80125 61 1 9406908
PARAF CAB SEXT M8X1O 44.70126 6119402078

6120402814 AMORTECEDOR DE VIBRACAO127
221046211 PARAFUSO128

OLHAL DE SUSPENSAO M16 REV.11129 26015405
PARAF CAB SEXT M12X5O A4-80130 6119402138

PORCA M12 DIN 985131 6119434209
6119408822 PARAFUSO M8X12 A2 HFC1891132
6124042101 cAtxA rNox NXg1 0/1 1 t12t13133
61 207330 1 I BUCHA P/ POLIA DIN-2517 D55134 K
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6124051203 Correia V-belt135
CORREIA P/ POLIA XPZ136 6124051206
CORREIA P/ POLIAXPZ137 6124051208

PLACA P/ MOTOR MD ALDEC 2Ol30138 6124039780
VERIF.TENSAO CORREIA 1 5O-7OON139 6121079101

VER IF.TENSAO CORREIA 5OO-1 SOON140 6121079102
KIT ISK ROSCA ALDECZOI3O141 6124082210

O'RING 854518 NBR142 6116721321
ANEL DEVEDACAO143 22340638
O'RING 8S4518 NBR144 6116724421
O'RING 854518 NBR145 6116721301
O'RING 854518 NBR146 6116724291
O'RING 8S4518 NBR147 6116724151

KIT MSK ROSCAALDECZOßO6124082230148
KIT MSK CILINDRO ALDEC2O/30149 6124036230

KIT LU BRIFICANTES ALDEC2O/30150 6124021402
GRAXA PARA DECANTER151 6120367162

ENGRAXADEIRA PARA DECANTER61 24203680152
61 1 6303790 ENGRAXADEIRA PARA DECANTER153

BOMBA DE OLEO PARA DECANTER154 61 20843501
MANGUEIRA P/GRAXA155 6116824515

OLEO P/ CAIXA ENGRENAGEM 4It6120367110156
61 20367 1 50 GRAXA SKF LGHPz - O157
61 't9493401 SACA PINO DIAM.3MM158

SACA POLIA159 6121265203
PLACA DE EMPUXO160 6124082301

FERRAMENTA EXTRATORA6124143180161
EXTRATOR162 61 24083580

KIT GAXETASA/EDACOES NXg'IO/91 1163 6124033780
61 1 9460056 ANEL DEVEDACAO164

GAXETA DE BORRACHA NX91'I/NXg1O165 6123723302
CAIXA DE JUNCAO166 6121 't30580

PARAFUSO167 22103103
6124454801 SENSOR VELOC. BCC IGT21g/lFM1

6124367580 CJ MOTOR AUXILIAR 1,sKNM 7,5KW169
6124469780 UNID ELETRICA ALDEC 2Ol30 BCC170

MOTOR ELETRICO 7,sKW2P171 6't 19570200\^/EG
ARRUELA LISA172 22310132

CARTAO DE ENTRADA SENSOR173 6121127121
PARAF CAB SEXT M12X35 A4-80174 6119402135

175 6121127370 SENSOR DE TEMPERATURA PT-1 OO

6123373302 ETIQUETA SINAL DE SETA176
CABO177 6121127564

SUPORTE P/ SENSOR NXg1 1178 6124367901
SUPORTE P/SENSOR NX911 REV.O1179 6124044501

ARRUELA LIS DIN9O21 6,4X18X1 ,6180 61 1 9440606
181 ô119430114 PORCA M10 A4-70 |SO4032/DlN934

182 KIT-UPGDEC-11KW KIT UPGRADE DECANTER

183 6124482301 ETIQUETA CF

184 6124455101 Sensor de Torque M8xM12
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6124034382 Sessão cônica185
ARALDITE 2014.2186 53419749

61 23970803 Alojamento do rolamento187
9844091215 PARAFUSO M12 X 30188

PARAFUSO189 22103103
ARRUELA LISA190 22310132

CINTA P/ ICAMENTO ALDEC 2Ol30191 61 23378501
6124170380 FERRAMENTA EXTRATORA192

KIT DE GAXETAS193 6124033782
SILICONE AO7 31OML194 53419718

GAXETA DE BORRACHA NBR NX912195 6123723303
ANEL RETANGULAR196 1 9060300
ANEL DE VEDACAO197 6120611410
ANEL RETANGULAR198 '19060300

61 19570401\ ÆG MOTOR ELET. 1 5KW 22013801440V199
CJ SENSOR VIB ALDEC2O/30200 6124446580
CJ SENSOR TEMPER. ALDEC2O/30201 6124287681

756620076 PORCA202
756620077 ARRUELA203

PAINEL ALDEC2O/30 BBC 1 5/7,5KW204 12997718
CABO M121M2Q5 6121127501
CABO M12 2M206 6121127502

6124118780 CHAPA DE PROTECAO NX91O-913207
PECAS P/]\4ONTAGEM ALD EC20/30208 6124043180
BARRA EXTENSAO BE D\A/B160 3P209 11279346

210 12346200 INVERSOR BRCFWl 1 OO38T4OYZ

1 1 0081 06 MODULO COMUN ICACAO CAN-01211
MODULO EXPANSAO FUNCAO IOB-01212 1 1 008099

11884182 SECC IONADORA SACA FUSIVEL213
INVERSOR BRCFWl 1OO17T4OYZ214 12359937

MODULO PLC11-01215 1 1 00891 1

13108241 FONTE ALIMENTACAO PSS24-W3216
FONTE ALIMENTACAO PSS24-W5217 1 31 08206

BORNE RELE BTWR P16E.26218 12604116
CABO COMUNICACAO IHM219 1 301 8563

INTERFACE HOMEM.MAQU INA 7"220 1 381 9465
CONTATOR C\ /865-1 1 -30D23221 1 3539298

12242513 BLOCO SUPRESSOR AZ RCB D63222
DISJUNTOR DWBl 6081 1 O-3DX223 1't339646

DISJUNTOR-MOTOR AZ224 12429368
MIN IDISJU NTOR TERMOMAGN MDW-C4225 1 0076389

1 0076397 MIN IDISJU NTOR TERMOMAGN MDW-C6226
RELE PROTETOR RPW-PTCEOs227 1 0075636

CONTROLE PARADA EMERGENC IA228 12381113
BORNE BT\TýP 2,5-CZ229 10261734

BORNE BTWS 25230 10261754
BORNE BTWD 4N231 10261748

CABO COMUNICACAO IHM232 1 301 8564
INTERFACE HOMEM-MAQU INA 7"233 1 381 9463

Montagem Tubo de Alimentação234 61 24053681 (



ROSCA TRANSPORTADORA ALDEC 30235 6121428580
REVESTI MENTO DE DESGASTE6124 96501236

P CONTRA DES237 6124206802
SUPORTE DA PECA DE DESGASTE238 6124198101

Placa de represamento R= 104239 61 24036930
Placa de represamento R= 103240 6124036929
Placa de represamento R= 102241 61 24036928
Placa de represamento R= 101242 6124036927
Placa de represamento R= 100-243 6124036926
Placa de represamento R= 99244 6124036925
Placa de represamento R= 98245 6124036924

6124036923 Placa de represamento R= 97246
PLACA DE REPRESAMENTO R=96 RV4247 6124036922
PLACA DE REPRESAMENTO R=95 RV4248 6124036921
PLACA DE REPRESAMENTO R=94 RV46124036920249
PLACA DE REPRESAMENTO R=93 RV4250 61 2403691 I
PLACA DE REPRESAMENTO R=92 RV4251 6124036918
PLACA DE REPRESAMENTO R=91 RV4252 6124036917
PLACA DE REPRESAMENTO R=90 RV4253 61 2403691 6

6124242001 POLIA EM ''V" - 3 CANAIS254
6124204806 DE CORREIA V255

CORREIA P/ POLIA XPZ256 6124051201
CORREIA L= 2000MM257 61 233967

6124038201 POLIATIPO SPA DIAM.128258
POLIA TIPO SPA DIAM.129259 6124038202

JG POLIAS ALDEC2O/30 DIF 2.7260 6124038282
JG POLIAS ALDEC2O/30 DIF 4.06124038284261
JG POLIAS ALDEC2O/30 DIF 5.2262 6124038285
JG POLIAS ALDEC2O/30 DIF 7.0263 6124038286
JG POLIAS ALDEC2O/3o DIF 9.1264 6124038287
JG POLIAS ALDEC2O/3O DIF'I2.5265 6124038288
JG POLIAS ALDEC2O/3o DIF 18.26124038289266

22170605 PARAF. M5X25 ALLEN C/ CABECA267
FERRAMENTA EXTRATORA268 6124024701

6124009002 EXTRATOR DE ROLAMENTOS269
ANEL ELASTICO270 6124084201

6124043903 CORREIA SPA L=1032271
MOLA HELICOIDAL CONICA REV.O1272 6124423402

61 24051 306 POL lA D rAM.265 SPZ-265 -3 251 7273
BUCHA P/ POLIA DIN-2517 D42274 6120733017

ELEMENTO PARA ACOPLAMENTO275 6123728201
POLIA DlAM.31 5 SPZ-31 5 -3 2517276 61 24051 308

6124 880 PARAFUSO ESPECIAL M12 INOX-316277
6119430115 PORCA M 1 2 lSO4032/DlN934278
6121124380 CAIXA DE LIGACAO 200x120MM279

KIT DE INTERTRAVAMENTO280 6123711681
PARAF.CAB ALLEN M4X2OMM A4-70281 22170120
SENSOR DE ROTACAO NJ5-18GM282 612089030'l

ESTRUTURA ALDEC30 USIN283 6124028981
KIT UPGRADE DECANTER284 KIT-UPGDEC-15KW
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285 61 2361 41 80 CAPA PARA MOTOR

BUCHA P/ POLIA DIN.3525 D48286 6120733041
287 1 I 9901 88 INVERSOR CFWSOO AO1 P6T4N B2OHOO

INVERSOR C FWsOO AO2P6T4N B2OHOO288 I 1 990255
INVERSOR CFWSOO B1 OPOT4DB2OHOO289 1 1 990295
INVERSOR CFWSOO D31 POT4DB2OHOO290 1 2608839

291 1 3798049 CONTROLADOR PROGRAMAVEL

292 1 1 990256 INVERSOR C FW5OOAO4P3T4N 82OHOO

14741999 MODU LO COMU N ICACAO CFW5OO293
SUBTOTAL DE PEçAS

o 25o/oESTIMATIVA DE
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PRPOSTA PARA GONTRATO DE MANUTENçÃO PREVENTIVA/PREDITIVA

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba'SP
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l. Levantamento da Base lnstalada

A Alfa Laval tem mapeado todos os equipamentos instalados em seus clientes. Certificado em visita

a estação para inspeção do número de série, local da instalação, tipo de processo/aplicação. Este

mapeamento serve para melhorar a qualidade de informaçöes em ambos os lados (Cliente/Alfa

Laval), assegurando assim o melhor a ser ofertado em relação à instalação em questão.

A Alfa Laval acrescentará todas informaçÕes para

rastreabilidade dos serviços executados no sistema interno

chamado "lnstalled Base - lB" e com base nestas informações
pode ser feita a melhor análise, melhor oferta e o melhor serviço
baseado no histórico da instalação, inclusive o melhor apoio ao
Cliente em seu processo produtivo para maior confiabilidade'

Os seguintes equipamentos abaixo listados estão cobertos por este contrato:

2. Objetivo

O Objetivo deste documento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços

de manutenção corretiva, preditiva e preventiva eletromecânica para otimizar performance dos

equipamentos fazendo com que os mesmos trabalhem em nível de projeto, reduzir tempo de

inatividade e paradas inesperadas, otimizar o retorno do investimento, aumentar os intervalos de

manutenção e a confiabilidade nas operaçöes do SAAE Sorocaba através do fornecimento de

componentes originais para garantir tempo de atividade e performance na desidrataçäo de lodo.

5220162 2015Aldec 20 Alfa LavalDecanterETE Jardim
Carandá

5220029 2010Alfa LavalDecanter Aldec 20ETA Cerrado

2010Alfa Laval 5220033Aldec 20ETA Cerrado Decanter

2019Alfa Laval 5220199Aldec 30ETA Vitória
Régia

Decanter

20195220200Aldec 30 Alfa LavalDecanterETA Vitória
Régia

Local de
instalação

Tipo de
Equipamento

Modelo Fabricante Nos. de Série
Ano de
entrega
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3. Avaliação técnica e peritagem no centro de serviços da Alfa Laval

A Alfa Laval conta com um centro de serviços localizado em São Paulo-SP para realização de serviços

destinados a manutenção preventiva, manutenção corretiva, peritagem e avaliação técnica em busca

de peças inseguras, desgastadas ou que precisam de reposição, além de reparos em peças

estruturais, upgrades, recuperação e revestimento de componentes, análise metrológica,

balanceamento e até a reforma completa de equipamentos'

Todos os serviços são realizados por técnicos multidisciplinares que passam por um rlgoroso processo

de qualificação que pode levar aÉ A2anos, capacitando-os para serviços na fábrica e no campo, além

de treinamentos, atendimentos emergências e resolução de problemas através de suporte técnico via

telefone e e-mail. :/
Nossa capacidade atual por ano no centro de serviços:

o 20.000 placas de trocadores de calor
. 300 Centrífugas
e 40 Decanter's
. 48.000 horas de serviço

Manutenção corretiva está considerada neste escopo, por meio dos relatórios, se necessário será

recomendado o envio do(s) equipamento(s) para o centro de serviços. Folgas e desgastes inevitáveis

oriundos da energia de rotação ou abrasividade do lodo, perda de dimensöes controladas por

metrologia, balanðeamento, reparos na caixa de engrenagem e revisão completa são serviços

exclusivamente feitos no centro de serviços da Alfa Laval e devem ser acompanhadas de perto.

Outro componente considerado "crítico" é a caixa de engrenagens (Gearbox) que possui vedaçöes,

rolamentos, selos de virola com trocas estabelecidas em manual, e em função da complexidade,

quantidade de peças envolvidas, ferramentais especiais e ambiente hermético também só pode se

feito no centro de serviços assim como a limpeza adequada, remoção de borra óleo e limalhas dÿ
ferro para evitar vazamento de óleo e travamento do conjunto.
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4. Visitas periódicas de inspeção

Está considerado o agendamento de visitas técnicas de inspeção em regime Trimestral conforme

cronograma a ser definido, a contar da data do startup do equipamento ou diante de uma

anormalidade para todo apoio técnico e operacional necessário deixando o planejamento sempre um

passo à frente nas intervençöes.

Objetivo:

Acompanhamento dos equipamentos durante operação, parada, limpeza, ajustes e parametrizaçöes

Aumento da rastreabilidade e confiabilidade nas operações do SAAE

Atividades:

o Limpeza interna e externa dos painéis elétricos;

o Reaperto dos terminais e conexões elétricas;

o Listagem de alarmes, alertas e proteções com pré-teste da máquina;

. lnspeção visual no mecanismo de transmissão;

o Verificação do alinhamento e ajuste da tensão das correias;

. Verificação do nível de óleo da caixa de engrenagens e troca quando necessário;

. Medição da vibração e verificação de desgastes do equipamento;

. Verificação da temperatura dos mancais;

. Verificação de torque dos parafusos na seção do rotor;

. Desmontagem do tubo de alimentação e verificação do desgaste do mesmo;

. Limpeza geral do equipamento;

. Medição em parâmetros de performance e desempenho (vibração, temperatura, ruído, torque e

diferencial de velocidade),
. Ajustes de processo, parametrização e ajustes;

. Posterior apresentação de relatório com análise completa do equipamento.

Observação: No decorrer deste serviço, o técnico tem a capacidade de identificar componentes que

estejam iñseguros, desgastados ou que precisam de reposição, até mesmo a necessidade de serviços

no c-entro dJserviços Oã nlta laval para componentes que possuem dimensional controlado e limite

de tolerância para recuperação, após emissão do laudo de serviço o SAAE sempre será comunicada

a fim de decidir o curso de ação necessário.
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5. Manutençäo preventiva principal Rosca e Cilindro (MSK - Maior service Kit)

O Major Service Kit (MSK) é a manutenção preventiva principal estipulada a cada 8.000h ou 1 ano de

operãção para troca de todos rolamentos, retentores e vedaçöes e tem como principalfinalidade evitar

paradås não programadas, vazamentos e travamento do conjunto rotativo, baixa performance na

separação e ainda minimizando a necessidade de manutenções corretivas.

Durante a realização da manutenção preventiva o equipamento é inteiro desmontado para troca dos

Kits MSK (Major Kit Service) e nesta ocasião, outros pontos primordiais serão checados e sempre

mencionados no relatório.

Quando deve ser realizado:

a)

b)

c)

g.oooh ou 01 ano após startup e comissionamento do equipamento;

g.000h ou 01 ano após reforma no centro de serviços da Alfa Laval;

Por comum acordo entre as Partes;

d) Quando apresentar baixa performance, temperatura, vibração e/ou ruído excessivo;

e) Em caso de contaminação dos rolamentos por água ou produto;

Observações

O serviço em campo é realizado por 01 técnico eletromecânico especializado, o tempo decorrido vai

depender do modelo do equipamento, condiçöes de trabalho e infraestrutura como içamento,

transporte, bancada de serviços, ferramentas e dispositivos especiais para desmontagem e

montagem.

v

v
Escopo detalhado:

o Avaliação do equipamento em operação, listagem de alarmes e proteçöes;

o Reaperto dos terminais e conexões elétricas;

Análise de vibração e temperatura dos mancais;
Medição desgaste ou corrosão da rosca;
Verificação do torque dos parafusos das seções do rotor;

Desmontagem do tubo de alimentação e verificação do desgaste do mesmo;

Desmontagem da máquina e do mecanismo de transmissão;

r Limpeza geral do equipamento;

Avaliação de desgaste interno e externo do rotor;

Troca de todas as Vedações contidas no kit principal;
Troca de todos os Rolamentos contidos no kit principal;

lnspeção visual do mecanismo de transmissão;
Troca do óleo da caixa de engrenagem (óleo deve ser disponibilizado pelo cliente);

o Verificação do alinhamento e ajuste da tensão das correias;

. Remontagem, comissionamento, operação assistida e emissão do relatório
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6. Treinamento teórico e prático

O Objetivo é transmitir os conceitos envolvidos no processo de separação através da utilização de um

Decanter abordando desde os conceitos físicos básicos até características específicas de

funcionamento, apresentação dos componentes do equipamento, preparação e capacitação para os

profissionais executarem com segurança os procedimentos de operação, manutenção de rotina,

limpeza identificação e resolução de falhas e anormalidades.

Duração total: 16 horas em 02 dias - carga horária: 08 horas/dia

Gonteúdo programático - Teoria 1o dia:

. Fundamentos da separação - conceitos físicos e influência de fatores externos

. Separação Centrífuga - explanação da modificação da separação gravitacional

. Configuração e funcionamento - efeitos gerados sobre sólidos e fluídos a serem separados

. Fatores de perturbação do processo - situações que interferem ou influenciar o desempenho
o Componentes que constituem o equipamento e suas respectivas funçöes
. Instruções de Operação - lnstruçöes operacionais como: procedimento de partida, procedimentos

de parada, procedimentos de parada de emergência, características do equipamento em função
. da fase do processo operacional e recomendações de segurança'
r lnstruçöes de Manutenção e periodos recomendados, teste de integridade
. ldentificaçäo e solução de problemas e adversidades operacionais, causas, consequências, açöes

a serem tomadas
¡ lnformações técnicas referentes às dimensöes do equipamento, capacidade produtiva,

r temperatura de fluido, densidades e viscosidades dos fluidos, características
r específicas do equipamento.

Conteúdo programático 'Prática 20 dia:

equipamento, ressaltando os pontos de maior relevância e ajustes necessários para evitar

situações adversas

de emergência e recomendações de segurança
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7. Proposta Comercial

Neste item são apresentados valores para visita técnica de inspeção periódica, manutenção

preventiva principaí (MSK), manutenção corretiva no centro de serviços da Alfa Laval, valores para

peritagem e avaliação técnica e a composição total dos valores que compõem este contrato.

7.1. Visita periódica de insPeção

Valor diária

R$4.350,22

7.2. Manutençao preventiva principal (MSK - Major Service Kit)

DescriçãoTIPO
VISITA TÉCNICA DE

rNsPEçÃO
fPERIÓDICAI

despesas inclusas / 1 dia Por
equipmaneto

visita periódica de inspeção
(eletromecâni calautomaçäo)Aldec 20

R$4.350,22despesas inclusas / 1 dia Por
equipmaneto

visita periódica de insPeção
(e letromecâni calautomação)Aldec 30

UNITÁRIo
VALOR

VALOR TOTALCódigo
QUANTIDA

DETipoTabela de preços para peças e serviços de manutenção preventiva

PrinciPal - MSK

R$12.134,161 R$12.134,16Servìço Principal
(MSK)

- despesas
inclusas / 3d /
equiÞamento

R$s.083,216124082230 1 R$5.083,21Kit MSK rosca

R$10.030,67 R$10.030,6761 24036230 1Kit MSK cilindro

1 R$1.803,07 R$1.803,07Óleo - Galão 4lts 61 203671 1 0

R$284,03 R$852,0961 203671 50 3Graxa LGHP2 - 0,4

Serviços e Peças para ManutenÇão - Aldec 20

PREVENTIVA PRINCIPAL (MSK) ALDEC 20 R$29.903,21

VALOR
u¡rrrÁalo

VALORTOTALCódigo
QUANTIDA

DETipoTabela de preços para peças e serviços de manutenção preventiva
principal - MSK

R$12.410,16 R$12.410,16Serviço Principal
(MSK)

- despesas
inclusas / 3d /
eÕuiDamento

1

R$5.083,21I R$5.083,21Kit MSK rosca 6124082230

R$10.030,676l 24036230 1 R$10.030,67Kit IVSK cilindro

1 R$1.803,07 R$1.803,07Óleo - Galão 4Lts 61 203671 1 0

R$284,03 R$852,0961 203671 50 3Graxa LGHP2 - 0,4
Ko

Serviços e Peças para Manutenção - Aldec 30

R$30.179,21PREVENTIVA PRINCIPAL (MSK) ALDEC 30
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Valor tolal c/
impostos

Equipament
os

instâlâdôs

Total p/ 30
meses

Valor UnitárioEquipamento
Qtde. por

equipamento

R$ 104.40s,28I 24 R$4.350,22Aldec 20

R$6S.603,52a 2 16 R$4.350,22
VISITAS TÉCNICAS DE INSPEçÃO (PERIÓDICA)

Aldec 30

R$269.1 28,903 q I R$29.903,21Aldec 20

2 6 R$30.179,21 R$181 .075,26Aldec 30 J
MANUTENçÃO PREVENTIVA PRINCIPAL (MSK)

1 1Aldec 20

1

R$28.897,14 R$28.897,1 4
Aldec 30 1 2

TREINAMENTO (32H) TEÓRICO E PRÁTICA

R$653.1 10,10ToTAL PREVENTIVAS + TREINAMENTO

7.3. Manutençao corret¡va - centro de serviços Alfa laval

Aldec 20 Aldec 30MANUTENçÃO CORRETTVA - RECUPERAçÕES pÁsnlCe ALFA LAVAL

R$4.500,00R$2.000,00Recuperar Ripas do Cilindro

R$5.000,00 R$6.000,00Recuperar diåmetros da rosca

R$10.000,00R$6.000,00Recuperar aletas da rosca com material duro

R$3.500,00 R$4.500,00Recuperação suporte dos rolamentos

R$4.000,00 R$5.000,00Recuperação anel de encosto

R$3.500,00 R$5.500,00Balancear Cilindro

R$5.500,00R$3.500,00Balancear Rosca

R$8.000,00R$6.500,00Recuperar cubo mâior

R$6.500,00 R$9.000,00Recuperar cubo menor

R$7.500,00R$6.000,00Pintura da máquina

R$3.000,00 R$3.500,00Teste de bancada

R$11.000,00R$10.000,00Revisar os motores eléhicos

R$4.500,00R$2.800,00Recuperar mancal esquerdo

R$7.000,00R$6.000,00Recuperação da base

R$4.500,00R$2.800,00Recuperar mancal direito

R$71 .100,00 R$96.000,00Recuperação Unitária Total

R$167.100,00Recuperação Total

R$r 16.970,00Percentual de utilização para 30 meses (70%)
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Valor totalPeritagem UnitáriaQuantidade
TÉCNICA E EMISSÃO DO

LAUDO / MONTAGEM E DESMONTAGEM
/ PERITAGEM

R$27.000,00R$9.000,003Aldec 20

R$9.000,00 R$18.000,002Aldec 30

R$45.000,00TOTAL

7.4. Compos¡ção total do contrato

coMPoslçÃo rorAL Do CONTRATO

R$45.000,00PERITAGENS
R$653.110,10PREVENTIVAMANUTE

R$1 16.970,00MANUTENÇÃO CORRETIVA

R$496.583,00PEçAS

R$1.311.663.10VALOR TOTAL CONTRATO

v

v
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7.5. Lista de peças

Item Vâlor unitário
Valor total com

impostos (lcMS

e lPll
tPt

CLASStF|CAçÃO FISCAt

NCMCódigo DESCRT60

Rs60.792.14 Rs63.831,755o/o 841990906127428080 ROSCA TRANSPORTADORA ALDEC 201
Rs22.99s,095o/o 73069020 R$21.900,09MONTAGEM TUBO DE ALI MENTAÇÃO2 6124053681
Rs4.624,6273182900 Rs4.204,20SUPORTE TUBO ALI MENTACAO lOo/o3 6123983101

Rs7.609,99 Rs7.990,495% 730690206t24087880 TUBO DE ALIMENTACAO4
Rs6.940,39 R57.287,415o/o 73069020TUBO ALIMENTACAO5 6124032281

Rs11,47 Rs12,6273181500PARAFUSO tý/o6 22771tt6
Rs21,82 R$23,s78% 401693007 6724046502 GAXETA

Rs11,47 Rs12,62Ljo/o 73181400PARAFUSO CAB SEXT M8x20 A4-80a 6119402081
RS238,72842r9L99 R$221,04TAMPAO 8%9 6L79427804
Rs227,03Rs216,225% 7307990010 6124056101 BUCHA DE REDUCAO

Rs2.517,s3 Rs2.643,415% 7307220011- 6124056207 CONECTOR P/ MANGUEIRA
Rs773,26 Rs850,s97U/o 73182900PINO12 6723332904

Rs18,49loo/o 73182900 Rs16,81PARAFUSO M12 X 3013 984409r2t5
Rs10.12Rse,20to% 7318150074 6119400135 PARAF CAB SEXT M12X35 ISO4O17

Rs11,47 Rs12,62to% 731814006119400134 PARAFUSO15
Rs23.066,57 Rs2s.834,s612% 84821090SUPORTE DO ROLAMENTO DO EIXO76 6724037901

Rs25,96ro% 73182900 Rs23,60AN ELL7 6L79447048
Rs921,0384821090 Rs822,3s72%18 6119501145 ROLAMENTO DE ESFERAS

Rss6,78 R562,46L0% 73182900ANEL TRAVA DIAM. 58 X 2.OO19 6119445158
Rss0,33 R5s4,368o/o 40169300ANEL DE VEDACAO (O.)20 223472137

Rs13.1073181500 Rs11,91!0o/o27 6119406884 PARAF CAB ALLEN M8X20 44.80
Rs46,s4 Rss0,268% 401693006176724021 O'RING 854518 N BR22
Rs11,80 Rs12,98to% 73182900PARAFUSO7? 22711107

Rs344,s784211990 Rs344,s7Oo/o24 6124033001 PLACA

Rs4.430,23 Rs4.873,2slÙo/o 731829006L24080701 AN EL25
Rs2.426,31 Rs2.777,4712% 84821090ROLAMENTO DE ESFERAS26 6119501146

Rs12,9873181500 Rs11,8o10%27 6119406885 PARAF CAB ALLEN M8x25 A4-80
Rs1.580,92 Rs1.739,01I0o/o 731829006r2403t70L AN EL28

Rs11,91 Rs13,10t0% 73181400PARAF CAB ALLEN M8X16 A4-8029 6119406883
Rs212,11 Rs229,088o/o 84279799PLACA DE REPRESAMENTO R=89 RV430 6124035915

Rs264,9884219799 Rs24s,3sa%31 6r240369L4 PLACA DE REPRESAMENTO R=88 RV4

Rs212,11 Rs229,088% 842191996124036913 PLACA DE REPRESAMENTo R=87 RV432
Rs24s,3s8% 84219t99PLACA DE REPRESAMENTO R=86 RV433 6724036912
Rs229.62 Rs247,998% 842t9r99PLACA DE REPRESAMENTO R=85 RV434 6124036911

Rs264,9884219799 R$245,3s8o/o35 6124036910 PLACA DE REPRESAMENTO R=84 RV4

Rs245.35 Rs264.9880/" 84279199PLACA DE REPRESAMENTO R=83 RV436 6t24036909
Rs264,98842r9t99 Rs24s,3s8o/o37 6124036908 PLACA DE REPRESAMENTO R=82 RV4
Rs247.99Rs229,628% 842191996724036907 PLACA DE REPRESAMENTO R=81 RV438

Rs233,11 Rs2s1,768% 842791996124036906 PLACA DE REPRESAMENTO R=80 RV439
Rs229,62 Rs247,ss8o/o 84279799PLACA DE REPRESAMENTO R=79 RV440 6124036905
Rs229,62 Rs247,998o/o 84279199PLACA DE REPRESAMENTO R=78 RV44L 6124036904
Rs320,s8 Rs346,23842t97998%42 6124036903 PLACA DE REPRESAMENTO R=77 RV4

RS218,6684279799 Rs202,468o/o43 6124036902 PLACA DE REPRESAMENTO R=76 RV4

Rs3s1,62 Rs379,7s8% 842191996124036901 Placa de represamento R= 7544
Rs76.221,s9 Rs82.319,328% 84219199CUBO DA EXTREMIDADE MENOR45 6124080680
Rs152.63s,30 Rs170.9s1,s412% 84833090CUBO DA EXTREMIDADE MAIOR46 6124034t80

Rss8.479,0684279t99 Rss4.147,28Sessão afunìlado cilindro 8o/o47 6724034480
Rs1.67s,2s8o/o 842t9t996124036801 Anel flinger48
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Item
e

Valor total com

impostos (ICMSValor unitáriolPt
cLASSTFTCAçÃO FISCAL

NCMDEscRrçÃoCódigo

to% 73182900AN EL DE DESGASTE49 6124033980
91 1073181400IOo/oPARAFUSO DIN 91.2 M8 X 3550 6119406887

t0% 737814006119406918 PARAF ALLEN DIN912 M1OX6551
LO% 7318140022758127 PARAFUSO52

Rs2.637,09 Rs2.768,94340111905%PASTA MOLYCOTE53 6120367136
Rs4.13s,s1 0673L82900r0%BUCHA DE DESGASTE54 6724034003

Rs40.3ss,7684821090t2%ROLAMENTOS PRI NCI PAIS C/MANCAL55 6124036280
Rs11,47 Rs12,6273181500l\o/ø22t726tO PARAFUSO M12 X 25mm 8.8 FZB56

R54.877,485o/o 73019IOO672396740I FLANGE DA ENGRENAGEM57
Rs1s.93e,438% 84279t996123970801 MANCAL DO ROLAMENTO58
Rs3.87s,88!2o/o 84821090ROLAMENTO DE ESFERAS59 6119500713

Rs87,40 77730t2900s%NIPLE P/ AVNX 41860 6123304503
RS11,4773181500I0o/o22172125 PARAFUSO61

Rs13,3sRs12,1410% 731814006119406890 PARAFUSO DIN 912 M8 X 5062
Rs4.480,225% 73269090TAMPA DO ROLAMENTO63 6724070201
Rs3,479,80 89784821090t2o/oROLAMENTO DE ESFERAS64 6119501141
Rs4.767,83 97R5s.84835090t2%POLIA612396090165

Rs11.47 Rs12,62to% 73181s006119406886 PARAFUSO D¡N 912 M8 X 3066
56R52s,0sLO% 73181900Parafuso67 22758125
44Rss6,8s401693008%ANEL DE VEDACAO68 6119460078

Rs32,07401693008ø/oANEL O'RING617672002769
Rss9,62Rss6,785% 130722006123304501 NIPLE70

Rs92.476,49Oo/o 84834010CAIXA DE ENGRENAGEM7T 6124040080
Rs309,648% 40169300ANEL DE VËDACAO72 6776721294
Rs13,81401693008o/oANEL DE VEDACAO73 700087402

Rs1.433,67R51.365,405o/o 73079900PLUG74 6124040501
Rs128,44Rs114,68t2% 848210901145500 ROLAMENTO DE ESFERAS75

39R5t7,478% 842797997400600 ANEL TRAVA76
Rs39,08 9473209000L5%MOLA77 6720874673
Rs90,s2 Rs99,s773182900to%AN EL DISTANCIADOR78 6179M2330

40169300 Rs262,43a%RETENTOR79 6116732574
Rs11,47ro% 7318290080 6779447033 ANEL ESPECIAL

Rs183,608% 40169300612M79404 RETENTOR DA CAIXA DE ENGREN.81
R52.77s,278% a4279799a2 6124040030 KIT DE REPARO 1,5KNM

Rs16.084,87Rs16.084,87o% 848310906124036402 EIXO DA CAIXA DE ENGRENAGEM83
Rs901,77 Rs980,3s8% 842191996r2404460t TAMPA P/ NX91O84
Rs109,36 Rs120,30LOo/o 731814006119406931 PARAFUSO ALLEN C/C M12X1285
Rs72,42 Rs13,66ro% 7378220022370135 ARRUELA LISA AISI 31686

Rs1.449,s984835090 Rs1.294,2812o/oPOLIA TIPO SPA REV.O38l 6124038101
Rs24,89Rs23,0s8% 40169300ANEL DE RETENCAO88 6625100
Rs296,62Rs269,6s70% 73182900AN EL TRAVA89 67L9M5245

Rs11,47 Rs12,62to% 73L8740090 6119406863 PARAF DIN912 M6 X 30 A4-70
Rs614,43 Rs688,16LZo/o 848210906119501301 ROLAMENTO9L

Rss.628,s8 Rs6.078,87842797998%612404240t SUPORTE92
Rs200,7s84819090 Rs200,7so%AN EL ELASTICO93 s1997508

Rs4.447,86Rs3.971,3012% 84835090POLIA NX-910 USINADA94 6124042607
Rs318,82Rs289,84to% 40103900CORREIA SPA L=95095 6r2404390L

32 Rs89,s95o/o 7307910096 6724042501 FLANGE
'71 Rs76s,1s5% 84139190EIXO DA CAIXA DE ENGRENAGEM97 6L24042307
98 Rs61,s8t2% 8482109098 6119500886 ROLAMENTO DE ESFERAS

274,s8

Rs283,42
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Item Valor un¡tário
Valor total com
impostos (ICMS

e lPl)
tPr

CLASSTFTCAçÃO FTSCAt

NCM
DESCRTçÃOCódigo

Rs14,81 RS16,2stÙo/o 73181500PARAF CAB ALLEN M1OX25 A4-8099 6119406910
Rs2,6273182200 Rs2,387Ùo/o100 6119440309 ARRUELA LISA DIN125A M1OA4

Rs12,62Rs11,47r0% 73181500101 6119408653 PARAF ALLEN DIN 913 M8x16 R.2

Rs9,20 Rs10,12LOo/o 73181400PARAF CAB ALLEN M8x12 A4-80r02 6t79406882
Rs1,18Rs1,07lÙo/o 73L82200103 61191140308 ARRUELA LISA DIN125A M8 A4

Rs239,99 Rs2s9,198o/o 842191996724044407 SUPORTE P/ SENSOR NX91O104
Rs13,22 Rs14,s4tOo/o 731814006119406857 PARAFUSO DlN912 M6x8 A4-70105

Rs12.710,04 Rs13.726,848o/o 84279L99PARTE DO ACOPLAMENTO106 6123983380
Rs123,14LSo/o 73209000I\4OLA DE COMPRESSAO707 6123983801
Rs4s6,92 R5479,775% 73077990AN EL108 6123983501

Rs4.600.3084219199 Rs4.2s9,s48%109 6124032801 SUPORTE

Rs14.267,69 Rs14.981,075o/o 730719905123983401 ACIONADOR DO ACOPLAMENTO110
Rss2,29 Rss4,905o/o 730t1920BUCHA PLANA111 6120432406

Rs229,1573182900 Rs208,327Ùo/otL2 6r2M3700r PINO
Rs26.00 Rs28,60lOo/o 731815006119406856 PARAFUSO DIN912 M6 X 6 A4-70113
Rs16,48 Rs18,13too/o 73182900ARRUELA DE AJUSTE REV.Ogt74 6179442263

Rs12,6273182900 Rs11,47to%115 6tt9M2203 ARRUELA DEAJUSTE REV.Og

Rs12,62Rs11,47t0% 73182900tt6 6119M2L43 ARRUELA DE AJUSTE REV.Og

Rs1.903,27 Rs2.131,66L2o/o 84835090POLIA TIPO SPA DIAM.].307r7 6124038203
Rs2.794.ls Rs2.794,15o% 72L499tOPOLIA TIPO SPA DIAM.131118 6124038204

Rs1.226,s584835090 Rs1.09s,1372%119 6124038205 POLIA TIPO SPA DIAM.132
Rs1.722,18Rs1.s37,66L2% 848350906124038206 POLIA TIPO SPA DIAM.134720

Rs1.106,21 Rs1.238,96L2o/o 8483s090POLIA TIPO SPA DIAM.137r27 6124038207
Rs3.794.39 Rs4.249,7284835090POLIA TIPO SPA DIAM.141 12%t22 6124038208

Rs3.7s4,0784835090 Rs3.3s1,8s72o/o123 6724038209 POLIA TIPO SPA DIAM.148
Rs3.905,00 Rs4.373,6012% 84835090POLIA TIPO SPA DIAM.163t24 6724038210

Rs21,3373181600 Rs1s,3etjo/o725 6119406908 PARAF CAB ALLEN M10x16 A4-80
Rs2.82Rs2,s6!oo/. 731814006119402078 PARAF CAB SEXT M8X1O A4-70126

Rs1.762,10 Rs1.903,078% 84219199A DE VIBRACAOt27 6t204028r4
Rs17,15 Rs18,8770% 73181500PARAFUSOL28 2270462IL

Rs226,2s73182900 R520s,68ljo/o26015405 OLHAL DE SUSPENSAO M16 REV.11129
Rs18,49 Rs20,34to% 73181600PARAF CAB SEXT M12X50 A4-80130 6119402138
Rs9,20 Rs10,12to% 73181600PORCA M12 DIN 985131 6179434209

Rs18,1373181500 Rs16,487Oo/or32 61t9408822 PARAFUSO M8X12 A2 HFC1891

Rs1.1s8,61R$1. 798% 84279r996t24042101 cArxA I N OX NX9t0/ 17/ L2/ 73133
Rs143,2s Rs1so,415o/o 7307t920BUCHA P/ POL|A DIN-2517 D55L34 6L20733079
RS377,4s Rs41s,20ß% 401019067240st203 Correia V-belt135

85 Rs380.00842191998o/o136 6124051206 coRRElA P/ POLIA XPZ
Rs39s,48Rs3s9,s370% 401019006124051208 coRRElA P/ POLrA XPZr37

Rs16.391,57Rs1s.177,388% 84279t99PLACA P/ MOTOR MD ALDEC2O/3O138 6724039780
Rs911,s2 Rs984,448% 842t9799VERI F.TENSAO CORREIA 15O.7OON139 672107910t

Rs2.273,s3 Rs2.s00,883926902710%t40 6L2r075t02 VERIF.TENSAO CORREIA 5OO.15OON

Rs711,02Rs6s8,3s8% 84279t996124082210 KtT tsK ROSCA ALDEC20/3ot47
Rs227,51Rs210,668% 40169300O,RING 854518 NBR142 6176721321

Rs33,18 Rs3s,83401693008o/o743 22340638 ANEL DE VEDACAO
Rs106,89 Rs11s,44401693008o/oL44 61t6t2442L O,RING 854518 NBR

Rs86,s7Rs80,168o/o 401693006tr672130t O'RING 854518 NBR145
Rs78,16Rs72,378o/o 40169300O'RING 854518 NBR146 6116724291
Rs62.65Rss8,018o/o 40169300O.RING 854518 NBRt47 6176724t57

Rs4.706,68 2L8% 842L9799KrT MSK ROSCA ALDEC20/30t48 6724082230
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impostos (ICMS

total com

Valor unitáriotPt
CLASStFtCAçÃO FISCAL

NCM
DEScRTçÃoCódigo

67Rs9.287,668% 84219t99KtT MSK CILINDRO ALDEC20/30749 6724036230
Rs4.620,4s8% 84279199150 6724027402 KIT LUBRI FICANTES ALDEC2O/30

Rs199,30 Rs21s,248o/o 277079996720367L62 GRAXA PARA DECANTER1s1
Rs991.70 R5991,70Oo/o 847989996124203680 ENGRAXADEI RA PARA DECANTERt52

Rs1.684,61.84219199 R51.ss9,82a%ENGRAXADEI RA PARA DECANTER153 6116303790
Rs894,4so% 84137090BOMBA DE OLEO PARA DECANTER154 6120843501

Rs2.210,33 Rs2.431,36lÙo/o 40092290MANGUEIRA P/ GRAXA155 6116824515
Rs1.s67,89 Rs1.803,0775% 34039900156 6720367I70 OLEO P/ CAIXA ENGRENAGEM 4It
Rs284,03 Rs284,03Oo/o 271099006720361r50 GRAXA SKF LGHP2 - O,4KGLs7

82055900 Rs261,20a%SACA PINO DIAM.3MIVI158 6119493401
Rss.578,728% 82055900SACA POLIA159 6721265203
Rs2.0s7,93 R52.222,s68o/o 842197996724082307 PLACA DE EMPUXO160

Rs12.544,14 Rs13.s47,67820320908o/oFERRAMENTA EXTRATORA167 6124143180
Rs19.340,8sR$17.908,198o/" 82032090EXTRATOR162 6124083580
Rs2.741,86Rs2.492,60loo/o 848r'.20006124033780 EDACOESKIT GAXET163

928% 401693006119460056 ANEL DE VEDACAO764
Rs2.s44,s7 Rs2.748,14401693008o/oGAXETA DE BORRACHA NX911/NX91O165 6t23723302

Rs24.864,75 Rs26.8s3,93401693008%CAIXA DE JUNCAO166 6121130s80
Rs33,81Rs3o,7470% 73181900PARAFUSO167 22103103
Rs524,94Rs4s6,47t5% 90328919168 6124454807 SENSOR VELOC. BCC lGT219/lFM

Rs12.206,80 Rs12.206,80o% 848360906t24367580 CJ MOTOR AUXILIAR 1,5KNM 7,5KW169
Rs16.050,85 Rs18.458,4885371090Is%uNrD ELETRICA ALDEC 20130 BCCr70 6!2M69780

Rs3.773,83Rs3.773,83Oo/o 85015210MOTOR ELETRICO 7,5KW 2P77t 6119570200WEG
Rs11,47 Rs12,62LO% 73182200172 22310132 ARRUELA LISA

Rs2.266,11 Rs2.606,0385389090ts%612LI27171 CARTAO DE ENTRADA SENSORL73
Rs3s,6873181500 Rs32,447Oo/o6119402135 PARAF CAB SEXT M12X35 A4-80r74

Rs4.797.87Rs4.L72,06Ls% 90328919SENSOR DE TEMPERATURA PT-1OOL75 6727!27370
Rs9s6,10 Rs9s6,1oo% 48211000ETIQUETA SINAL DE SETAt76 6123373302
Rs460,17 Rss29,2075% 73141900777 6721L27564 CABO

Rs468,9873269090 Rs446,655o/o6124367901 SUPORTE P/ SENSOR NX911t78
Rss97,298o/o 84279799SUPORTE P/ SENSOR NX911 REV.O1179 6r2404/50t
Rs16,4870% 73].82200ARRUELA LIS DIN9O21 6,4X18X1,6180 6119440606
Rs11,47 RS12,62tjo/o 73181600181 6119430114 PORCA Mlo A4-70 lSO4o32/Dl N934

Rs85.361,61 Rs92.190, s4a% a4219799KIT UPGRADE DECANTERra2 KIT-UPGDEC- ]"1KW
Rs254,01Rs2s4,01o% 48219000672M8230I ETIQUETA CF183
Rss80.s8Rss27,80to% 854370996724/.55LO1 Sensor de Torque MBxM12tu

Rs80.410,07 Rs86.842,888% 84279r996724034382 Sessão cônica185
Rs1.80s,4s R51.80s,49o% 35069900ARALDITE 2014-2186 s34t9749

Rs16.381.18 Rs18.346,928483200L2o/ot87 6123970803 Alojamento do rolamento
Rs18,4973182900 Rs16,81IOo/o9844091275 PARAFUSO M12 X 30188

RS3o,74 Rs33,81LO% 7318190022103103 PARAFUSO189
Rs11,47 Rs12,62to% 73182200ARRUELA LISA190 22370732

Rss.136,79 Rss.136,79o% 54071019ctNTA P/ ICAMENTO ALDEC 2ol30191 6123378501
Rs10.497,488% 82031090 Rs9.719,89792 6724L70380 FERRAMENTA EXTRATORA

Rs5.1s1.6440169300 Rs4.770,048%193 6724033782 KIT DE GAXETAS

Rs1.239,ss35069900 Rs1.239,sso%194 53419718 SILICONE AO7 31OML

Rs4.346,s840169300 Rs4.024,618o/o195 6723723303 GAXETA DE BORRACHA NBR NX912

Rss9,s7 Rs64,348o/o 4016930019060300 ANEL RETANGULAR196
Rs11,08 Rs11,978% 4016930067206114rO ANEL DE VEDACAOr97

10

07

R$18,13
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Item Valor unitário
Valor total com

impostos (ICMS

e lPl)
tPl

CLASSTFTCAçÃO FISCAt

NCM
DESCRTçÃOCódigo

Rss9,s78o/o 40169300ANEL RETANGULAR198 19060300
Rs8.s47,64 Rs8.s47,64Oo/o 85015210MOrOR ELET. lsKW 220/380/440Vt99 6119570401WEG

Rs2.492,7090262090 Rs2.492,70o%200 6124446580 cJ SENSOR VIBRACAO ALDEC20/30
Rs2.s70,31Rs2.23s,0sL5o/o 903289826L2428768t CJ SENSOR TEMPER. ALDEC2O/3o20r

Rs1,32 R51,4s10% 73181600PORCA202 756620076
Rs0,ss Rs0,617Ùo/o 73181900ARRUELA203 756620077

Rs90.111,46 Rs103.628,18!5o/o 85044050PAI N EL ALDEC20/30 BBC 15/7,5KW2M 129977L8
Rs447,928ÿt44900 R5447,92o%205 612L12750L CABO M12 1M
Rs546.68Rs546,68o% 8ÿ144900CABO M12 2M206 672L727502

Rs1.2s0,12 Rs1.350,138% 84219199CHAPA DE PROTECAO NX91G913207 6724L7a780
Rs18.415.06 Rs19.888,26842191998%208 6124043180 PECAS P/MONTAGEM ALDEC2O/30

Rs370,2972222000 Rs3s2,665o/o209 7L2t9346 BARRA EXTENSAO BE DWB16O 3P

Rs44.702,04Rs38.871,34L\o/o 8504405072346200 INVERSOR BRCFW11OO38T4OYZ270
Rs2.878,18 R53.166,00LO% 8s049090MODULO COMUN ICACAO CAN-012L7 11008106

Rs8.853,2885049040 Rs8.048,4470%272 11008099 MODULO EXPANSAO FUNCAO IOB-01
Rse42,76Rs819,7915% 85365090trSutsz SECCIONADORA SACA FUSIVEL273

Rs24.828,s8 Rs28.ss2,87t\o/o 8s044050I NVERSOR BRCFW11OO17T4OYZ274 t23s9931
Rs28.8s2,1s Rs29.429,L92o/o 8s423190MODULO PLC11-01275 11008911

Rs2.018,2s8s389090 Rs1.7ss,o0ts%13108241 FONTE ALI MENTACAO PSS24-W3216
Rs1.909,39 Rs2.19s,80t5% 85389090FONTE ALTMENTACAO PSS24-W5277 13108206
Rs190,79 Rs200,335% 85364100278 726MTL6 BORNE RELE BTWR P16E26

Rs407,0485444900 Rs4o7,040%13018563 CABO COMUNICACAO IHM279
Rs1s,407.s6Rs13.397,88t5% 85371090INTERFACE HOMEM-MAQUI NA 7..220 13819465

Rs1.622,43 Rs1.86s,7e!5o/o 90330000227 13539298 coNTATOR CWB65-11-30D23
Rss8,22Rs90,948o/o 84219199r22425t3 BLOCO SUPRESSOR AZ RCB D63222

Rst.322.72R57.202,47LOo/o 85362000DISJUNTOR DWB1608110-3DX223 11339646
Rs649,s1 Rs714,46lÙo/o 8s362000DISJUNTOR-MOTOR AZ224 72429368

Rs164,0985362000 Rs149,17ro%225 10076389 MI N I DISJ UNTOR TERMOMAGN MDW.C4
Rs94,s385362000 Rs82,20L5%226 1oo76397 MI N IDISJ UNTOR TERMOMAGN MDW.C6
Rss48,28Rss48,280% 8421199010075636 RELE PROTETOR RPW.PTCEO5227

Rs2.122,6r Rsz.292,428o/o 84279199CONTROLE PARADA EMERGENCIA228 t238L7r3
Rs23,92 Rs27,s175% 85369090BORNE BTWP 2,S-CZ229 10261734

Rs70,6084219199 Rs6s,378%LO267754 BORNE BTWS 25230
Rs36,28Rs33,s98o/o 842L9799BORNE BTWD 4N23t 7026t748

Rs387,63 Rs387,63o% 8s444900CABO COMUNICACAO IHM232 13018s64
Rs9.742,0685371090 Rs8.471,36I5o/o13819463 I NTERFACE HOMEM-MAQUI NA 7''233
Rs23.433,12Rs21.7% 73069020234 6124053681 Montagem Tubo de Alimentação

Rs74.349,41 Rs78.066,88841990905%235 612t428580 ROSCA TRANSPORTADORA ALDEC 30
Rs7.107,0284199090 R56.768,s95o/o6724t9650L REVESTIMENTO DE DESGASTE236
Rs4.802,80RsA.447,O48% 84219799PROTECAO CONTRA DESGASTE237 6724206802
Rs1.026,79Rs9s0,738% 84219799SUPORTE DA PECA DE DESGASTE238 6124198101

Rs351,62 Rs379,7s8o/o 84279L99Placa de represamento R= 104239 6124036930
Rs3s1,62 Rs379,7s8o/o 842191992AO 6724036929 Placa de represamento R= 103

Rs379,7s84219799 R53s1,62a%6724036928 Placa de represamento R= 10224t
Rs379,7sRs351,628o/o 84219799Placa de represamento R= 101242 6124036927

Rs3s1,62 Rs379,7s8% 84219199Placa de represamento R= 100243 6724036926
Rs3s1,62 Rs379,7s8% 842t9799Placa de represamento R= 99244 6124036925
Rs351,62 Rs379,7s8% 84219199Placa de represamento R= 98245 6124036924
Rs351.62 Rs379,7s84279t998o/o246 6124036923 Placa de represamento R= 97
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Rir.277

90

Valor unitário
e

Valor total com

impostos (ICMStPl
CLASSTFTCAçÃO FISCAL

NCMDESCRTçAOCódigo

Rs266,70 M842197998o/oPLACA DE REPRESAMENTO R=96 RV4247 6124036922
04Rs266,708o/o 84279199PLACA DE REPRESAMENTO R=95 RV4248 6724036921

Rs288,04Rs266,708% 84279799249 6124036920 PLACA DE REPRESAMENTO R=94 RV4
Rs288.04Rs266,708% 84219199PLACA DE REPRESAMENTO R=93 RV4250 6124036919

Rs249,ss Rs269,s18% 842797996124036918 PLACA DE REPRESAMENTO R=92 RV4251
Rs249,ss Rs269,s1842791998%PLACA DE REPRESAMENTO R=91 RV4252 6724036977

Rs288,04Rs266,708% 84219199PLACA DE REPRESAMENTO R=90 RV4253 6124036916
Rs4.014,25Rs3.s84,1512% 84835090254 6124242007 POLIA EM "V.' . 3 CANAIS

Rs12.s03,17 Rs14.oo3,ss72o/o 848350906724204806 POLIA DE CORREIA V255
Rs2.741,s0 Rs2.741,s0o% 40103200672405720r CORREIA P/ POLIA XPZ256
Rs1.161, s140101900to%coRRE|A L= 2000MM257 6t23396720
Rs1.773,eso% 72149910POLIA TIPO SPA DIAM.].28258 6r2403820L

1.R$1.773;99Oo/o 12L49970259 6724038207 POLIA TIPO SPA DIAM.129
Rs3.806,72 Rs4.111,268% 84219I996124038282 JG POLTAS ALDEC2O/3o DIF 2.1260
Rs2.190.43 Rs2.842797998%JG POLTASALDEC20/30 DIF 4.026r 6724038284
Rs3.07s.41 Rs3.321,44842197998o/oJG POLTAS ALDEC20/30 DIF 5.2262 6124038285

Rs2.389,69R52.272,688% 84219799JG POLTAS ALDEC20/30 DIF 7,0263 6t24038286
Rs7.s88,87 Rs8.195,988% 842197996724038287 JG POLTASALDEC20/30 DIF 9.1264
Rs6.703,80 R57.240,10842191998o/oJG POLTAS ALDEC20/30 DIF 12.5265 6124038288

Rs8.434,99Rs7.810,188% 84219L99JG POLTAS ALDEC2O/3O DIF 78.2266 6t24038289
Rs10,32Rse,3870% 73181900PARAF. M5X25 ALLEN C/ CABECA267 22t70605

Rs872,s6 Rs942,368% 82034000672402470t FERRAMENTA EXTRATORA268
Rs1.148,84 Rs1.240,7s820559008%EXTRATOR DE ROLAMENTOS269 6724009002

Rs18,14Rs16,4e70% 73782900ANEL ELASTICO210 672408420I
Rs33s,43Rs304,94\oo/o 40103200CORREIA SPA L=1032271 6124043903
Rs126,49R5109,9915% 73209000MOLA HELICOIDAL CONICA REV.OI272 6724423402

Rs1.947,60Rs1.738,9312o/ø 8483s010PO LrA D|AM. 26s SPZ-265-3 2sr7273 6124051306
Rs119,37 Rs12s,345% 7307r92O6120733077 BUCHA P/ POLIA DIN-2517 D42214

R52.720,4884219799 Rs2.s18,s68o/oELEMENTO PARA ACOPLAMENTO275 672372820L
Rs3.17s,25Rs3.024,055o/o 84169000POLIA DlAM.315 SPZ-315-3 2517276 6124051308

Rs468,21 Rss1s,03to% 73187400277 6124049880 PARAFUSO ESPECIAL M12 INOX.316
Rs11,47 Rs12,6270% 731816006119430115 PORCA M12 tSO4o32/Dl N9342t8

84219199 Rs3.18%CAIXA DE LIGACAO 200x120MM279 6721L24380
Rs1.892,73 Rs2.176,64 

\
15% 85365090KIT DE INTERTRAVAMENTO280 672377168I

Rs12.6273181500 Rs11,47700/,22t70120 PARAF.CAB ALLEN M4X2OMM A4-70281
Rs1.394,1190328919 RsL,2L2,2775%6120890301 SENSOR DE ROTACAO NJ5-18GM- 242

Rs196.554,05Rs181.994,498% 84219199ESTRUTURA ALDEC30 USI N283 6724028987
Rsg2.362,61 Rs99.7s1,628% 84279799KIT UPGRADE DECANTER2U KIT-UPGDEC-15KW
Rss.s29,49 Rss.971,8s8% 84279999CAPA PARA MOTOR28s 6723674780
Rs3s8,1s Rs376,105o/o 73077920BUCHA P/ POLIA DIN-3525 D48286 612073304t

Rs2.266,02 Rs2.60s,9215% 85044050281 11990188 INVERSOR CFW5OO A01P6T4N B2OHOO

R53.043,9985044090 Rs2.646,9s15%288 11990255 I NVERSOR CFW5OO A02P6T4N B2OHOO

Rs4.477,9085044090 R53.8e3,8375%289 11990295 I NVERSOR CFWsOO BlOPOT4DB2OHOO
Rs10.102,9085044090 Rs8.78s,13l5o/o12608839 I NVERSOR CFWsOO D3lPOT4DB2OHOO290

Rs5.368,84 R56.774,77L5% 8537102013798049 CONTROLADOR PROGRAMAVEL297
Rs3.095,79 Rs3.s60,167s% 850u14090I NVERSO R CFWsOOAO4P3T4N B2OHOO292 L1990256
R51.444,76 Rs1.661,4775% 90328989MODULO COMUN I CACAO CFWsOO.CCAN293 14747999

Rs1.986.332,02Valor total de
25%Pe rce ntual de utilização em 30 meses

Rs496.s83,00vâlor estimado para s¡onamento de verba no contrato
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8. Check list - intervalos de manutenção

Aldec 20, 30,45, 75
3 anos30 dias 3 meses 6 meses anual 2 anosDiário 07 dias '15 dias

Confira o ruído de rolamentos da máquina em qeral

Aoerto de porcas, Þarafusos se necessário

Procure oor \€zamentos de óleo de lubrificação de engrenagens,

Verifique o consumo de corrente do motor principal

Verifique a temÞeratura do motor principal

Verifique o estado geral de isoladores de vibração

Procure Þor \€zamentos e deterioração

Verificar temperatura do motor secundário e/ou freio redutor

Verificar a lubrificaoão mancais e caixa de engrenagens

Verificar danos/emÞenamento no tubo de alimentåÇão

Lubrificar os rolamentos principais

Lubrificar os mancais

Lubrificar os rolamentos do backdrive

Verificar os acomoanhamentos das manutenÇões (relatórios)

Verificar o nírel de óleo da cairø de enqrenagens

Verificara o tensioanmento das correias

Verifique o aperto dos parafusos do tubo de alimentação

Verifioue o aoerto dos parafusos do nnncais principais

Verificar os isoladores de vibraQão

Verificar a existência de depósitos no cilindro

Verificar o exterior do rotor, fazer limpeza manual

Verificar o aÞerto de todos os parafusos de posicionamento do rotor

Verificar ¿ existência de deoosicão em Þarafusos

Verificar desqaste, corrosão, foloas, desqastes

Verificar pontos de corrosão ou abrasão na rosca

Verificar os cabos elétricos, termina¡s e conexões

Verificar as tubulacöes de entrada de saída

Substituir o-rinos, vedaçöes e rolamentos

Substituir os rolamentos da rosca transportadora

Substituir os rolamentos principais e lubrificá-los

Substituir todas as vedaÇões, juntas e retentores

Verificar Þecas insequras, desqasladas ou para reposição

Limoeza. troca r¡edacões e rolamentos da caixa de enqrenaqens

Trocar as correias de kansmissão

Substituir lodos os parafusos que unem o conjunto rotativo

Envio do eouioamento para o centro de serviÇos da Alfa Lalal

MSK
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9. Suporte técnico remoto - contatos dedicados

O SAAE terá direito a suporte técnico remoto dedicado sobre questöes relacionadas ao equipamento

durante partida e parada, dificuldades operacionais, listagem de alarmes e alertas, resolução de falhas

e/ou anormalidades seguindo protocolos de segurança, procedimentos para realização de ajustes

necessários visando otimização de performance na separação e desidratação através de telefone e

e-mail.

Horário Comercial
8:00 até 17:30 de Sequnda à Sexta

Os contatos dedicados serão listados abaixo

Food & Water - After sales & Service
Diego Camelo
(1 1) 5188-6054
(11) e.e224-7688
E-mail : dieqo.camelo@alfalaval.com

Gerência de operações
Rafael Costa
(1 1) 5188-607e
(1 1) 9.7643-ee09
E-ma il : rafael,costa(Õalfalaval.com

Gerência comercial de serviços
Fernando Javier Marsal
(1 1) 5188-6186
(1 1) eee03-6773
E-mail : qustavo,ca rvglho@.alfalaval.com

Especiatista em serviços e operações - Suporte técnico
Fernando Castro
(1 1) 5188-6064
(11)ee105-5486
E-mai l. fernando. castro(Ôalfalava].com

lnside Sales - Orçamentos e apoio administrativo
lvy Andrade
(1 1) 5188-6150
E-mail: ivv.a.ndrade.@alfalaval.com

v

\ÿ
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10. Material de Apoio

Caso o SAAE não possua a documentação técnica como manuais de operação, peças sobressalentes
"Spare Parts", Manutençäo, instalação além de desenhos e diagrama elétrico, poderão ser fornecidos
neste contrato pela Alfa laval via meio eletrônico.

11. Confidencialidade

A ALFA LAVAL se compromete a não divulgar a qualquer pessoa que seja, direta ou indiretamente,

no todo ou em partes o presente contrato; qualquer informação que tenha sido comunicada; ou que

tenha sido desenvolvida no decurso da execução do presente contrato; obrigando seus funcionarios
e demais colaboradores em cumprir o dever de confidencialidade'

O CLIENTE se compromete a não divulgar nenhuma informação técnica, operacional, tabela de

preços entre outras informaçöes apresentadas neste documento, bem como nas informaçöes que

serão geradas nas atividades ao longo do contrato.

12. Condiçöes Comerciais

O pedido decorrente da Proposta/Orçamento será atendido de acordo com as seguintes cláusulas
e condições que dela fazem parte integrante para todos os efeitos legais.

12.1 Preços

12.1.1

'12,1.2

12.1.3

12.1.4

Se porventura, entre a data da Proposta/Orçamento e a da efetiva entrega da mercadoria
ocorrerem alteraçöes na política econômica do país, que impliquem em desequilibrio
financeiro da venda e compra decorrente da Proposta/Orçamento, os preços aqui
estipulados serão ajustados para mais ou para menos, para o que será levado em

consideração a repercussão de tais alterações nos preços originariamente confirmados.

Reajuste: caso a política econômica do País passe a não refletir os custos dos insumos

utilizados no objeto do presente contrato, e desde que haja permissibilidade legal, seu preço

será reajustado segundo índices que reflitam tais variações'

Quaisquer modificações introduzidas pela COMPRADORA no projeto original, após a

emissão da Confirmação de Pedido, que importem no fornecimento de serviços ou materiais
adicionais, serão cobradas levando-se em conta os preços normais da VENDEDORA para

o mesmo tipo de fornecimento, bem como no estabelecimento de um novo prazo de entrega.

lmpostos, tributos e taxas sobre os preços

lPl - A incidir segundo a legislação vigente por ocasião do faturamento.

ICMS - 18% incluso no preço de venda.

PIS/COFINS: 9,25% (nove por cento e vinte e cinco centésimos) incluso no preço de venda
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euaisquer novos impostos, tributos e taxas, acréscimos e/ou alterações, tais como

e*emplificativamente pls, COFINS, que venham a incidir depois da data de assinatura deste

Contrato até o faturamento, seräo ajustados para mais ou para menos ao preço final do

faturamento.

Os preços contratuais serão reajustados anualmente, a partir do mês de assinatura do

contiato, para mais ou para menos, em consequência da variação dos elementos de lnflação

Local e Variação do Euro conforme estipulado abaixo:

Serviços: atualizaçäo pela variação do IGPM conforme a fórmula PCR = PCI x IGPM / IGPMo

peças: atualização pela variação da taxa do Euro conforme a fórmula PCR = PCI x EUR / EUR-
v

onde:

PCR = preço contratual reajustado;

PCI = preço contratual inicial ou presente;

EUR = Câmbio do Euro frente ao Real do Banco Central do Brasil no primeiro dia do mês do

reajustamento, disponível no site www.bcb.gov.br, na rotina SISBACEN/PTAX8OO/OPÇAO

5/EUROA/ENDA;

EURO = Base de câmbio contratual inicial (EUR 1 = R$ 6,00) ou base presente (após ajustes

anuais);

lGpMo = Valor do IGPM na série histórica referente ao mês de julho de 2020;

lGpM = Valor do IGPM na série histórica referente ao mês anterior ao do reajuste'
v

12.2 Condiçöes de Pagamentos

12.2.1 Prazo de Pagamento

O prazo de pagamento é de 30 dias corridos após a emissão da nota fiscal

12.2.2 Faturamento

As notas fiscais de serviços poderão ser emitidas após a prestação dos serviços e emissão do boletim

de medição pelo SAAE com frequência mensal.

As notas fiscais de mercadorias serão emitidas no momento do envio das mercadorias.

12.2.2 Atraso no pagamento

A inadimplência a pagamentos em suas datas de vencimento, por parte da COMPRADORA, dos

valores estipulados na Cláusula Quada, implicará no acréscimo de multa de 2,0% (dois por cento) e
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juros de 1,00 (um por cento) praticados para Operaçöes de Crédito (desconto de duplicatas) em base
mensal "pro-rata-temporis", corrigidos monetariamente pela variação do IGPM-FGV entre a data do
vencimento e a do efetivo pagamento, sobre o valor em atraso, reservando-se ainda à VENDEDORA
a faculdade de prorrogar o prazo de entrega por igual número de dias desta inadimplência

12.3 Condiçöes de Entrega

12.3.1 Condições gerais de Entrega

As mercadorias serão entregues na unidade do SAAE em Sorocaba - SP com frete e seguro sob

responsabilidade da Contratada.

O descarregamento, manipulação e atmazenamento da mercadoria recebida pelo SAAE é de

exclusiva responsabilidade do SAAE.

Os equipamentos a serem enviados pelo SAAE em Sorocaba -SP para o centro de serviços da Alfa

Laval serão coletados pela Contratada mediante prévio aviso e acordo entre as partes, sendo o frete

e seguro responsabilidade da Contratada. A movimentação, acondicionamento e carregamento do
equipamento no SAAE será de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE. Por sua vez, o
descarregamento e manipulação da mercadoria na Alfa Laval ocorrerá por responsabilidade da

CONTRATADA.

12.3.2 Prazo de entrega

Todos os prazos previstos para entrega contar-se-ão a partir da data de confirmação da demanda
pela CONTRATANTE.

O prazo de entrega será informado no momento da solicitação pela CONTRATATADA.

Caso ocorra atraso no prazo de entrega estipulado por um período superior a uma semana,
respeitado o atraso por ocorrência de casos fortuitos e/ou por força maior, bem como ao estipulado
na respectiva cláusula, a VENDEDORA pagará à COMPRADORA, a título de indenização, a

importância correspondente a 0,6% (seis décimos por cento), por semana completa de atraso,
limitada a 3% (três por cento) do valor do item em atraso.

A VENDEDORA não terá nenhuma outra responsabilidade por prejuízos decorrentes direta ou

indiretamente da demora na entrega, a não ser a estipulada no item anterior.

13. Condições técnicas de fornecimento

A Proposta/Orçamento inclui unicamente os materiais, acessórios e serviços nela especificados

14. Garantia
A garantia é válida desde que o material fornecido seja montado/instalado por técnico da

VENDEDORA, ou por pessoas por ela autorizadas e/ou aprovadas, observadas as estipulações
aqui descritas.

Page 21 of 24



Eoui oamentos reformados :

semreformaSouconsertosdeequipamentoS,queSedemonstrem
defeituosãs por má qualidade ou defeito de fabricação, têm garantia por um período de 180 dias

(cento e oitenta) dias a contar da data da emissão da Nota Fiscal.

Partes e Pecas de Reposição-
As partes e peças de reposição de equipamentos, que se

ou defeito de fabricação, têm garantia por um período de
demonstrem defeituosas por má qualidade

180 dias (cento e oitenta) dias a contar da

data da emissão da Nota Fiscal.

Durante o prazo de garantia a VENDEDORA se responsabiliza pelas reparaçöes e/ou substituiçöes

das partes do mãterial fornecido que comprovadamente apresentarem-se danificadas ou

defeituosas, resultantes de erro de fabricação, projeto ou qualidade de material. v
Excluem-se da presente garantia partes e materiais eletro-eletrônicos de qualquer espécie-e as

peças e partes'de consu-mo e desgastes naturais e previsíveis, bem como danos ou defeitos

beåorrentes de, tais como: erosão, ôorrosão, oxidação, cavitação, sobrepressão, diferenciais de

pressão, e os decorrentes de imprudência, negligência ou imperícia no uso do material fornecido

por parte da COMPRADORA, bem como por dados, informações e/ou especificações por esta

ärroneamente fornecidos, desde que devidamente provadas tais circunstâncias através de laudo

técnico elaborado pela VENDEDORA com acompanhamento da COMPRADORA'

As peças ou partes eventualmente defeituosas e substituídas serão de propriedade da

VENDEDORA.

O produto, ou partes que o componham, a serem consertados serão enviados, se for o caso, pela

CóUpRnOORA à VÊfTIOEOORA em local pela última indicado, sendo eles devolvidos à

coMPRADORA devidamente reparados. Neste caso o transporte de envio e de devolução correrá

por conta da COMPRADORA.

Durante todo o período de garantia previsto na presente cláusula, a VENDEDoRA disponibilizará

técnico especializado, para ãonstatação de serviços de manutenção corretiva do produto, no prazov
máximo de 03 (tres) dias úteis contados do recebimento de solicitação escrita da COMPRADORA

neste sentido, 
'ressalvadas 

as ocorrências de casos fortuitos ou de força maior relativos à

locomoção. O prazo para efetivação dos reparos pertinentes será ajustado pelas partes, de comum

acordo, caso a caso.

Em caso de avarias ou defeitos no produto, a VENDEDORA não se responsabiliza por perdas

parciais ou totais do produto em operação, pela perda ou paralisação da produção ou ainda pela

cessação de lucros até o reinício da produção.

Defeitos decorrentes de caso fortuito ou força maior, bem como quaisquer outros atos ou fatos de

responsabilidade da COMPRADORA ou de terceiros, também são excludentes da garantia.

A garantia da VENDEDORA fica cancelada se a COMPRADORA realizar modificações no produto

sem autorização escrita da VENDEDORA; executar ou fizer executar consertos no produto sem a

intervenção da VENDEDORA; utilizar partes e peças de reposição que não sejam de fornecimenlo
direto ou indireto da VENDEDORA; ou, se o material fornecido for operado fora de sua especificação

técnica ou de projeto.
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A garantia fica assegurada à COMPRADORA desde que se verifique rigoroso cumprimento das
condiçöes que dizem respeito aos pagamentos do fornecimento (inclusive os referentes a serviços,
se contratados, de supervisão de montagem, instalação, comissionamento, treinamento e/ou start-
up), os quais não poderão ser suspensos para cobrir eventuais reclamaçöes, as quais serão
atendidas em função da referida garantia.

15. Caso Fortuito e Força Maior

VENDEDORA não se responsabiliza por quaisquer prejuízos causados à COMPRADORA em
virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior, tais como exemplificativamente, porém não
limitado a de fogo, tempestade, enchente, revolta, sabotagem, epidemias, disputas trabalhistas,
paralisaçöes por greves trabalhistas, restrições de transporte, que a impeçam de cumprir suas
obrigaçöes na forma aqui convencionada.

Se as mercadorias, no seu todo ou em parte, forem importadas, os fatos de força maior se referem
não só à VENDEDORA como também ao Exportador estrangeiro.

16. Prevalência

Estas condições terão sempre prevalência sobre quaisquer outras condiçöes mencionadas em
qualquer outra forma de aceitação, papel, documento ou carta emitida pela COMPRADORA, não
tendo as últimas nenhum efeito a não ser no que constituir mera confirmação das condições
equivalentes da Proposta/Orçamento da VENDEDORA. Quaisquer condições diferentes das
presentes serão apenas válidas se forem confirmadas por escrito em forma de revisão destas
condiçöes.

17. Disposiçöes Finais

17.1 A venda e compra decorrente da Proposta/Orçamento será irretratável e irrevogável,
abrangendo herdeiros e/ou sucessores da VENDEDORA e COMPRADORA.

17.2 Em razão do fato de que os fornecimentos são fabricados por encomenda confirmadas da
COMPRADORA, e se ainda assim, de qualquer modo vir a ser rescindida a venda e compra
decorrente da Proposta/Orçamento, a COMPRADORA perderá as importâncias pagas até a
data da rescisão à VENDEDORA, bem como, arcará com o pagamento dos prejuízos, danos
e custos incorridos em relação aos equipamentos já fabricados, ou em estágio avançado de
fabricação, inclusive se ainda não pagos, acrescidos de uma multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato. Os equipamentos, inclusive no que se refere aos bens
importados, no estágio de fabricação em que estiverem se tornarão de propriedade da
COMPRADORA.

17.3 A VENDEDORA poderá ser responsabilizada por danos diretos causados, durante a

realização de serviços de montagem e/ou supervisão de montagem, comissionamento e start-
up, nas instalações industriais da COMPRADORA, se o fornecimento incluir por conta da
VENDEDORA tais serviços, ainda que realizados por subcontratados da VENDEDORA.
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17.4 AVENDEDORA não será responsável por outras responsabilidades que não as especificadas

neste instrumento, tais como danos indiretos, consequenciais ou incidentais (incluindo-se, mas

não limitados, à perda de lucro, uso, produção, matérias primas ou produtos finais).

18. Foro

Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para a soluçäo das questöes

oriundas da venda e compra decorrente da Proposta/Orçamento, com exclusão de qualquer outro

por mais privilegiado que seja.

VALIDADE DESTE DOGUMENTO - 90 DIAS A PARTIR DO ENVIO

Após ESSE peniooo os vALoRES uNlrÁRtos coNTtDos NESTE DocuMENTo DEVERÃ(IV
SER REVISADOS.

São Paulo, 19 de Agosto de 2Q20

v

Page 24 of 24



sistGmä
ABlMAO

ABIMAO
5INÞIMAO
IPDMAO

bc\
\"J

ATESTADO
DTË/DCATl35.OT7AaA

Ateçtamos, para os devidos fins, com base no DATAMAQ * Banco de Dados de
Måquinas e Equipamentos da ABIMAQ-SINDIMAQ, que reúne informaçöes de mais de
8.000 empresas, e com base em documentaçåo redigida pelo fabricante que se encontra
em nCIsso poder, que a empresa ALFA LAVAL LTDA., inscrita no CNPJIMF sob no

43.474.212/0003-85, estabelecida na AVENIDA MUTINGA, 4935 - SACI PAULO - SP, é
fabricante nacional dos seguintes equipamentos: Bomba centrifuga horizontal;
Centrífuga de tambor de pratos autodeslodante de bicos ejetores; CentrÍfuga
decantadora; Goluna de processo; Goncentrador a placas; Coniunto de
fermentação; Desaerador a vácuo; Lavador de gás; Misturador de retenção; Reator
de hidrogenaçåo; Reator de interesterificaçäo; Silo; Trocador de calor a placas;
Desti ladores ; Dessanil izadoras.

Relativamente aos equipamentos acima relacionados, é responsável, com exclusividade,
no território nacionat, pela comercialização, prestaçåo de serviços de manutençäo e
assistência técnica com gârantia autorizada pelo fabricante; fabricação e fornecimento de

acessórios e peças originais com características específicas.

0 presente atestado näo o indica como único fabricante nacional e fornecedor no território
brasileiro de equipamentos similares aos acima relacionados; näo implica nCI

reconhecimento da totalidade de acessórios, partes e peças do equipamento como sendo
de fabricação nacional; não abrange os acessórios e peças de reposição de uso

universal; e tem validade de 180 (cento e oitenta) dias.

$äo Paulo, 11 de maio de ?020

Paulo Medeiros Ferreira Joåo Delgado
Gerente Depto. Anålises Técnicas Diretor Executivo de Tecnologia

tD-277t163lFBS

Asruciaçåo Erasileira dä lndústÿ¡ä de Máquinas e Equipamentos
$indicato Nacional da lndústda de Máquinas

Sede: Av. Jabaguara, 2925 - CEP; 04045-902 - SP - São Paulo - Brasil

Tel: (11) 5582-631'l - Fax: {111 5582-6312 - $ite: www.alrimaq'org'br

Sedes Regionais: Minas Gerais, Norte-Nordeste, Paraná, Piracical¡u, Hibeirão Preto, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarin¡

\ l', \,
''it t"'

São José dos Campos ê Escritório de Brasllia
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PREçO TOTALPREçO UNITÁRlo
ESPEC oFICAç

UNOUANTITEM

1.31-1.663, 1o1.311.663, r000

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAI'IZADA PARÄ PRESTA-

CAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDITI-

VA, PREVENTIVA E CORRETIVÀ MECANICÀ E EI'ETRICA

EM CENTRIFUGÀ DECANTER DE SEPAR.ACAO DE SOLIDOS E

LIQUIDOS FABRICADAS PELA AI'FA ]'AVA]' PELO PERIOÐO

DE 30 (TRINTA)

- AI,DEC 20 N.

- AI,DEC 30 N.

MESES, NOS MODEI'OS:

SERIE 5220162, 522OO2g Ê 522OO33¡

sERrE 5220199 E 5220200'

1.31L.663,10sc.og5/2020 - PA38L6/2020 - DOA/DEL/SMEC
TOTAL

1
D ÁE A EE ToG oSG Us RE V A Tu M oN ooço

FOI,HA
Pro SODE ROCABA EST DEADO sÃo AP ULO

1CMU N

Perei data
Ã Sta. Rosália So rocaba S P cEP

1 .28Silva,Avenida
I 0095-34

.480.71 560/00 10 -39 669E. 573. 83I I1 1

( 5)1 0 FAX: 5I 3224-5820 c. PN
3224-58FON E

FORNECEDOR:10097 ALFA LAVAL LTÐA'

c.N. P. J. :43.474.2L2/ ooo3-85

ENÐERECO :AVENIDA IVIIJTINGA

CIDADE :SAO PAULO

BAIRRO :VILA .JAGUARA

INSC. EST ' : 103 ' 087 ' l-90 ' 1l-4 FONE

PEDIDO DE COMPRA

No. 4935 No. OOO727 /202L
Data Lo/09/202r
Processo Ioool-2 /ZOZ\UF: SP

(11) 5188-6ooo
CEP:05110903

FAX: (11) 5L88-6180

coNDlÇÓES
OBSERVACAO

PRAZO DE ENTREGA: ou
LOCAL DE ENTREGA:

COM. CAMTI,O .]ULIO, 255 - JD']BITI DO PACO

REsol,. o8/1s

tl-
I I DE ACORDO

ñô

ATENDAM AS EsPEclFlcAÇ0Es
DEVOLUçÂO CASO NÃO

PEDIDO, SENDO PASSIVO DE
DE ACORDO COM ESTE PELA ENÍREGA DE

DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE NÄo sE RESPoNSABILIZA
DA NOTA FISCAI. A ADMINISTRAçÃOos PRODUTOS É/ ou sERVIços

CONSTAR NO CORPO
oBRIGATORIAMENTE DEVERA

EXTGIDAS. o NtiMERo DEsrE PEDIDo'
CIlÀOO NESTE PEDIDO

^¡^TCÞI^Iq FM I C}CAIS DIFERENTES

DE PAGAMENTO:
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.l;*llil;':ilii:::iÏ:ltação de serviços de manutenção preventiva e corretiva

em centrífugas decanter de separação de sóridos e riquidos, fabricadas pela Alfa Laval

conforme Termo de Referência Básico eraborado pero Departamento de Eretromecânica'

2. Embasamento Legal

Normas Regulamentadoras

NR 01 - Disposições Gerais (Ordem de Serviço);

NR04-ServiçoEspecializadoemEngenhariadeSegurançaeemMedicinadoTrabalho;

NR 06 - Equipamento de Proteção lndividual - EPI;

NR07-ProgramadeControleMédicodeSaúdeocupacional-PCMSo;

NR 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;

NR 1O - Segurança em lnstalaçöes e Serviços em Eletricidade;

NR11-Transporte,Movimentação'ArmazenagemeManuseiodeMateriais;

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

NR 35 - Trabalho em Altura

3. Objetivo ry - r^ ¡-^r..^r.r

promover a permanente melhoria e continua compatibitizaçäo do trabalho com a prevençao

da vida, integridade e patrimônio do .AAE sorocaba e a promoção da saúde e segurança

dos Profissionais

4. Equipamento de Proteção lndividual

Exigir dos seus empregados o uso de equipamento de proteção individuat (EPl)

. Óculos de segurança;

o Luvasnitrílica/vaqueta;

o CaPacete de segurança;

oCalçadodesegurançaparaeletricistas(biqueiraemtermoplástico);

o Cintô paraquedista e talabarte Y com absorvedor de impacto;

o Protetor auricular tipo concha NRRsf 26 Db'
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ra atividades específicas' deverão ser fornecidos

Os equipamentos de proteção individual pa

após a sua especificação n Anátise Preliminar de Rlsco (APR), que deverá ser estudada'
a

elaborada e entregue Pela con tratada ao Setor de Segurança e Saúde Ocupacionatdo SAAE

Sorocaba com antecedência de no máximo 3 dias ao início dos servtços

o uso dos equipamentos de proteção individuar (Ept) é obrigatório de acordo com a atividade

e as condiçÕes avaliadas bem como sinalizaçÕes existentes;

o uso de ócuros de grau deve ser feito com ócuros de segurança sobreposto (ampra visão)'

ou quando o mesmo tiver lentes de segurança contra impactos;

os equipamentos de proteçåo individuar para atividades específicas, deverão ser fornecidos

após a sua especificaçäo na Anárise preriminar de Risco (ApR), que deverá ser estudada'

eraborada e entregue pera contratada ao setor de segurança e saúde ocupacional do sAAE

Sorocabacomantecedênciadenomínimo3diasaoiníciodosserviços.

5. lntegração de Segurança e obrigaçöes da empresa

A integração de segurança é obrigatória para todos os coraboradores contratados, sendo que

devem comparecer ao 
'AAE 

sorocaba, com um dia de antecedência ao início dos trabalhos'

AintegraçäoseráministradapeloSetordeSegurançaeSaúdeocupacionaldoSAAE

Sorocaba, abrangendo os seguintes tópicos: 
.- -:^

o lnformaçÕes sobre os riscos das atividades na área interna e meio de prevençao'

oConceitosþásicoserecomendaçõesgeraisdesegurançanotrabalho;

o Bloqueios elétricos' hidráulicos e pneumáticos;

o Permissão do Trabalho de Risco (PTR);

os coraboradores contratados deverão estar portando e utirizando os Epl especificados na

APR,sobpenadoserviçoserparalisadoaqualquermomentoatéqueosdesviostenham

sido sanados;
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Além de tornar obrigatório o uso dos EPI por

requerida pelo Setor de Segurança e Saúde

outros equipamentos de segurança em razão d

seus colaboradores, a contratada poderá ser

Ocupacional do SAAE Sorocaba' a fornecer

a complexidade do serviço a ser realizado;

A contratada deverá dar conhecimento e treinamento aos seus coraboradores quanto ao

projeto, serviço, bem como o local onde serão executados;

Antes de iniciar quarquer trabarho de risco, a contratada deverá procurar o responsável

designado pero sAAE Sorocaba, o quar deverá providenciar a permissão de Trabalho de

Risco (PTR), conforme l'T' 002/Seg

cabe à empresa contratada providenciar o isoramento do rocar de trabarho que possam

representar risco de acidente, sarvo quando orientados ao contrário por responsável do

SAAE Sorocaba;

É obrigaçäo da empresa contratada, determinar aos seus empregados à observância das

seguintes regras

o Não permitir que os colaboradores usem cabelo comprido solto próximo às máquinas;

o Não permitir o uso de relógios, pulseiras, anéis, correntes, jalecos e guarda-pó

próximo às máquinas ou equipamentos em movimento;

o Näo Permitir brincadeiras'

6.Responsabilidadedoscolaboradoresdasempresascontratadas

o Cumprir as determinações deste documento;

o Näo portar panos ou estopas nos bolsos' principalmente próximo a polias' correntes'

cabos,correias,engrenagenseoutrossimilares,quandoemmovimento;

o Näo efetuar ajustes, manutenção ou limpeza próximo a polias, correntes' cordas'

cabos, engrenagens e outros similares' quando em movimento;

o Fumar somente nas áreas determinadas;
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Em caso de incêndio ou qualquer outra emergência, agir com calma e aguardar

orientaçöes dos colaboradores do SAAE Sorocaba;

Em caso de acidentes de trabarho avise imediatamente o seu supervisor ou

responsável pela obra/serviço e acione o resgate através dos números de emergência

SAMU192 e BOMBEIROS 193;

No decorrer do serviço, se perceber, sentir ou desconfiar da existência de argum risco' pare o

serviço e avise o seu supervisor ou o setor de segurança e saúde ocupacional do 
'AAE

Sorocaba pelos números 15-98158-0665 ou 15-3224-5990'

7. lnstalações elétricas

Todos os equipamentos deverão ser rigados à rede erétrica através de prugs e tomadas' näo

sendo permitida a ligaçåo direta com pontas de cabos;

É responsabiridade e direito do supervisor da empresa contratada, verificar os bloqueios

erétricos antes da rearizaçäo de quarquer serviço onde envolva seus coraboradores diretos;

Nenhuma atividade envorvendo arta tensäo deve ser rearizada por colaborador de empresa

contratada sem que o mesmo seia quarificado, capacitado e autorizado por profissional

hab'itado ('AAE Sorocaba), e após emissão de permissão de Trabarho de Risco (PTR)'

conforme I'T. 002/seg

o acesso às salas elétricas para qualquer tipo de trabalho que venham a envolver inspeções'

manutençäo mecânica, manutenção civir, instrumentaçäo, automaçäo, isoramento térmico'

rimpeza de pisos, rimpeza de firtros e componentes de ar condicionado somente deveräo ser

realizados por profissionar autorizado pero sAAE sorocaba e após a emissão de Permissäo

de Trabalho de Risco (PTR)' conforme l'T' 002/Seg'

os eretricistas devem estar capacitados, habiritados e quarificados conforme NR 10 Móduto I'

o

a
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Atestado de saúde ocupacionar (Aso) constando exames

especificos emitidos peto médico coordenador do pcMSO acusando que o trabalhador

esteja apto para executar trabalhos em altura'

Todo e qualquer trabarho rea*zado em níveis erevados somente podem ser iniciados após a

emissäodePermissäodeTrabalhodeRisco(PTR),conformel'T.002/Seg.

É obrigatório o uso de cinto de segurança pára-quedista em todo trabalho executado a mais

de 2 m (dois metros de altura do solo ou do piso)'

Trabarho em artura onde haja movimentação constante é obrigatório que os colaboradores

de empresa contratada estejam usando cintos de segurança pára-quedista, com tarabarte em

Y e absorvedor de imPacto

Uso de escadas e andaimes 
-,^ , 'adas ou amarradas

Asescadasdevemestaremperfeitascondiçõesdeuso,serbemapotl
quando em uso, quando näo for possível amarrá-ras, devem ser seguras por outro

colaborador.

A escada de abrir com travamento centrar näo pode ter artura superior a 6 (seis)' metros

quando fechada deve ser rígida, estáver e provida de dispositivos que a mantenha com

abertura constante

Não utirizar escadas metá'cas para trabalhos envorvendo quadros elétricos' passagem de

cabosenergizadosouqualqueroutraatividadequeenvolvaenergiaelétrica.

os andaimes deveräo suportar a carga prevista e estar uniformemente distribuída' Para isto'

a contratante deverá disponibirizar à contratada, o tipo de materiar a ser trabalhado e seu

peso, para que seja dimensionada a montagem do andaime'
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para andaimes que tenham de suportar peso acima de

recolher Anotaçäo de Responsabilidade Técnica

500 Kg, a empresa contratada deverá

(ART), assinada Por engenheiro

responsável'

As tábuas uti'zadas deveräo possuir no mínim o 2s mm (vinte e cinco milímetros)' de

espessura, ser isentas de trincas e nós, estar devidamente travadas para evitar

desrizamentos e compretarem totarmente o assoarho do andaime, näo deixando aberturas'

É. proibido o desrocamento de andaimes móveis com pessoas ou ferramentas sobre os

mesmos

os andaimes devem conter travamentos diagonais, escada de acesso à plataforma de

trabarho cujos pisos estejam situados acima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros)'

dispor de sistema de guarda corpo com artura de 1,20 m (Um metro e vinte centímetros)' para

travessäo superior e 0,70 m (setenta centímetros), para o travessäo intermediário' rodapé

com artura de 0,20 m (vinte centímetros), os montantes dos andaimes devem ser apoiados

em sapatas sobre base sórid a capaz de resistir aos esforços solicitados e as cargas

transmitidas

Devem estar amarrados em pontos fixos para que näo haja o risco de tombamentos e

quedas

Andaimesdequadronãopoderãoultrapassaraalturade6m(seismetros).

g.Ferramentas,máquinaseequipamentos

As ferramentas manuais devem ser mantidas em bom estado de conservaçäo' sem cabos

soltos, trincados ou quebrados, as talhadeiras, punçöes, martelos devem estar sem rebarbas

paraevitarestilhaços,asferramentasdeeletricistasdevemterisolamento;

Näo utiliZar canos ou outros meios para aumentar o comprimento das chaves de boca;

\
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Não portar ferramentas nos bolsos;

Não deixar ferramentas sobre escadas, vãos, parapeitos' andaimes' tetos e outros lugares

elevados onde Possam vir a calr;

É obrigatório o uso de ócuros de segurança combinado ao protetor facial para serviços com

esmerir, rixadeira, escovas de aço, furadeira, ravadora de arta pressäo e qualquer outra

ferramenta que possam desprender partículas;

As partes móveis de máquinas (transmissão, serras erétricas, rixadeiras), devem estar

sempre Protegidas;

os coraboradores devem estar treinados e famiriarizados com a máquina e seu correto modo

de operação

l0.Transporte,movimentaçäoemontagemdeestruturaseobjetos'
para o pré-dimensionamento do guindaste deve-se conhecer o peso, à distância e a altura

de movimentaçäo/montagem de cada peça. A partir destes dados, procede-se â

determinaçãodosseguintesparâmetrosrelativosaoguindaste:

o comprimento necessário da lança em função da cota de montagem e da localizaçäo do

equipamento; ,_ L_. inana¿-í

cintadepoliéstercomcapacidadesuperioraoqueseráiçado'edeverahaverumainspeçäo

prévia antes de cada utirização para verificar se näo há desgaste por utirizaçäo e cortes e

havendo quarquer uma dessas situações a mesma devera ser inutirizada e substituída por

uma nova.

A capacidade necessária em função do peso bruto;

Escolher o guindaste a partir dos itens acima e em funçäo do raio de operação;
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Repetiroprocedimentocomdiversaspeçaseescolheroguindastedeformaaatenderos

piores casos tanto em tanto em relação a alcance quanto a capacidade'

Escolhido o guindaste procede-se ás verificaçöes de utilização' determinado:

Altura do gancho: é igual á cota de montagem, somada a distância vertical dos cabos

de içamento, com a altura total da peça mais uma folga de segurança'

Raio de giro: É a distância do centro de giro da máquina ao centro de gravidade da

peça;

Ângulo da lança: É o ângulo de trabalho determinado no ponto de movimentaçåo da

lança e o Plano horizontal;

Capacidade: Determinada na tabela de carga, sendo funçåo do comprimento da lança

e o raio de giro. A capacidade deverá ser superior ao peso bruto da carga com uma

margem de segurança

Determinadas as premissas básicas para a operação; como o guindaste e sua posiçäo'

procedem-se á apresentaçäo, contendo

o Dimensionamento dos acessórios: estropos (diâmetro' comprimento e ângulo de

lingada), manilhas, balancim, olhais' etc';

o Forma de Patolamento;

o cordas de segurança, cabos de estaiamento' contraventamentos provisórios'

andaimes, etc.;

o Pessoal e localizaçäo dos profissionais envolvidos;

11 . Trânsito de veículos área interna

Todos os colaboradores que conduzem veículos na ârea interna devem respeitar

rigorosamente os rimites de verocidade estaberecidos de 20 Km/h em vias preferenciais e 10

a

o

a

Km/h em vias secundárias;
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os condutores de veículos devem dar a preferência aos pedestres em circulaçäo nas faixas

longitudinais ou nas travessias de ruas;

Näo falar ao telefone enquanto estiver dirigindo

1 2. Normas Regulamentadoras

Atender as Normas Regulamentadoras:

. NR 01 - Disposiçöes Gerais (Ordem de Serviço)

o NR06-EPl
oNR10-SegurançaEmlnstalaçÕesEServiçosEmEletricidade

¡ NR 11 - Transporte, Movimentaçäo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

o NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

o NR 35 - Trabalhos em Altura

documentos

comprovação de vinculo empregatício (cópia ficha de registro/cTPS);

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; (apresentar em 30 dias após

inicio das atividades);

Realizar APR das atividades e treinar os funcionários quanto aos riscos e medidas de

controle Por etaPas;

PCMSO - Programa de controle Médico e saúde ocupacional; (apresentar 30 dias

após inicio das atividades);

ASO-Atestadodesaúdeocupacional/carteiradevacinaçäo;

Ficha de EPI;

Todos os coraboradores da empresa contratada deverão passar pela integraçäo de

segurança e saúde do trabalho do sAAE antes do início das atividades;

Plano de segurança do trabalho da empresa'

cópia do certificado NR10 módulo I' Apresentar antes do início das atividades e

Havendotrabalhoemaltura,apresentarcópiadocertificadodetreinamentodeNR35'

1 3. Documentos obrigatórios

Toda empresa contratada antes do início dos trabarhos deve apresentar os seguintes

o

a

a

a

a

a

o

a

a

a
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os documenfos devem ser entregues ao Sefor de segurança e Saude ocupacional do sAAE

sorocaba com antecedência mínima de cinco dias uteis antes da integração de segurança'

1 4. Considerações finais

o presente documento é um resumo parcial das normas de segurança, e é indispensável

ressartar que a empresa contratada deverá atender integrarmente a portaria do Ministério do

Trabalho no 3214 de 08 de junho de 1978 e suas atualizações'

Heraldo

Eng." de

M.lúnior

do Trabalho
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